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�إ�ضــاءتـــان

-1-

قال �أبو محمد: »وقد كنُت في عنفو�ن �ل�شباب وتطلُّب �لآد�ب، �أحبُّ �أن �أتعلَّق من كلِّ 

هم«. علٍم ب�شبب، و�أن �أ�شرَب فيه ب�شَ

تاأويل مختلف �لحديث، �ص61

-2-

ا: »وما �أبر�أ �إليَك بعُد من �لعثرة و�لزلَّة، وما �أ�شتغني منك �إن وقفَت على �شيء  وقال �أي�شً

من �لتنبيه و�لدللة، ول �أ�شتنكُف من �لرجوع �إلى �ل�شو�ب عن �لَغلط، فاإّن هذ� �لفنَّ لطيٌف 

، و�بن �آدَم �إلى �لعجِز و�ل�شعِف و�لَعجلة، وفوَق كلِّ ذي علٍم عليم«.
ٌّ

خفي

�لأنو�ء، �ص4
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كـــلـمــة

�شدرت �لطبعة �لأولى من هذ� �لكتاب �شنة 1998 عن �لمجّمع �لثقافي – �أبو ظبي، وهو 

قة، �أم مترجمة، و�أياديه �لبي�شاء  �لمعروف بن�شر نفائ�س �لكتب؛ �شو�ء �أكانت موؤلَّفة، �أم محقَّ

�لثقافي،  �لمجّمع  طبعة  نفاد  بعد  �لطبعة  هذه  وتجيء  ُتجحد،  ل  كثيرة  �لعربية  �لثقافة  على 

�إ�شافة  مع  �لطبعة،  تلك  في  وقع  �لخلل  من  بع�ٍس  و�إ�شالح  �لنظر،  معاودة  من  �شيء  وفيها 

م�شادر جديدة في �لتخريج لم تتهياأ للمحّقق في ذلك �لوقت، ويعيد هنا ن�شر تلك �لكلمة 

ل بكتابتها �آنذ�ك �ل�شيخ حمد �لجا�شر- تغّمده �هلل برحمته �لو��شعة - وهو َمْن هو  �لتي تف�شّ

8 �س-34  �لعرب )ج7،  في مجلة  كلمته  ر  وَن�شَ �لعربي،  �لتر�ث  كنوز  على  ا  وَغْو�شً علًما، 

�س576-574،  1999م(،  �شنة  يونيو  مايو،  حزير�ن-  )�أيار،  1420هـ(  �شنة  و�شفر  محرم 

ونثبتها هنا بحروفها �لتي �رت�شاها �ل�شيخ �لجا�شر عليه رحمة �هلل.

ونرجو �أن يفيد د�ر�شو �لتر�ث �لعربي من هذه �لطبعة، وتكون عوًنا لهم في در��شاتهم عن 

ا، و�ل�شعوبية عموًما، و�لحمد هلل �أوًل و�آخًر�. �بن قتيبة �لدينوري خ�شو�شً

د. وليد محمود خال�ص
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مكتبة �لعرب

* )ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها(

لأبي محمد عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة �لدينوري �لمتوفى �شنة 276هـ

حمد �لجا�شر

)�لمجّمع �لثقافي( في مدينة )�أبو ظبي( ُيعد من �لمر�كز �لثقافيَّة �لحديثة �لن�شاأة، ومع هذ� 

فله في هذ� �لمجال ن�شاط متميز، فقد ن�شر في فترة ق�شيرة من �لزمن عدًد� من �لموؤلفات، 

وهي و�إن كان يغلب على �أكثرها �ت�شالها بالجانب �لحيوي �لمعا�شر، �إل �أن هذ� ل يقلل من 

قيمتها �لعلمية، بل ربما يكون �لهتمام بهذ� بالن�شبة لالأمة �لعربية �أعمَّ َنْفًعا، و�أعظَم َجْدوى، 

�لعربية  �لثقافة  �أ�شول  �إلى  جذوره  تمتد  �لذي  �لروحي،  �لجانب  على  تتوقف  ل  فحياتها 

َع بجميع و�شائل �لقوة في  �لإ�شالمية، في ع�شورها �لز�هية فح�شب، بل لُبدَّ لها من �أن تتَدرَّ

حا�شرها، ولن يتم هذ� حتى تنال ن�شيبها من علوم �لع�شر كاماًل غير منقو�س.

كنت  مما  �لمتنوعة،  من�شور�ته  من  طائفة  )�لمجّمع(  هذ�  به  �أكرمني  مما  كان  ولقد 

تنوع  �أّن  �إل  اًل،  �أتحدث عن جميعها حديًثا مف�شّ – �أن  بالف�شل  قبيل �لعتر�ف  – من  �أود 

مو�شوعاتها �أجّل و�أو�شع، و�أعمق من �أن �أ�شتطيع من ذلك ما �أرت�شيه لنف�شي، �إذ �أُْدِرُك قبل 

غيري ق�شوري وعجزي )رحم �هلل �مر�أً عرف قدر نف�شه(.

مجلة  في  عنه  ثت  تحدَّ وقد  »�لنقائ�س«،  كتاب  )�لمجّمع(  ن�شره  ما  �أجلَّ  من  كان  لقد 

»�لعرب«- �س32 �س-850.

وبقدم  �لعلماء،  بين  موؤلفه  منزلة  وبعلو  علمه،  بغز�رة  �لقدر  جليل  �آخر  �لكتاب  وهذ� 

و�أزكى  �ل�شالة  �أف�شل  �آله  وعلى  عليه   – �لم�شطفى  عّده  �لذي  �لقرن  في  عا�س  �إذ  زمنه، 

�لذين  ثم  يلونهم،  �لذين  ثم  قرني،  �لقرون  »خير  بقوله:  �لمف�شلة  �لقرون  من   – �لت�شليم 
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عامة؛  �لعربية  �لثقافة  بل  �لأدب،  م�شادر  �أهم  من  ُقَتْيَبة  �بن  موؤلفات  وُتعدُّ  يلونهم«. 

�لأخبار«،  و»عيون  �لحديث«،  و»م�شكل  �لقر�آن«،  و»م�شكل  �لقر�آن«،  »غريب  ككتاب 

و»�أدب �لكاتب«، و»�لمعارف«، و»طبقات �ل�شعر�ء«، و»�لإمامة و�ل�شيا�شة«، و»�لأنو�ء«، 

ر و�لِقَد�ح«، وغيرها، ومنها هذ� �لكتاب »ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها« �لذي  و»�لَمْي�شِ

علي  كرد  محمد  �لأ�شتاذ  وعالمه  �ل�شام  لموؤرخ  قدره  على  �لتنبيه  في  �لأول  �لف�شل  يرجع 

)1372/1293(، �لذي ن�شر بع�شه في مجلة »�لمقتب�س« �شنة 1327هـ )1909م(، ثم �أعاد ن�شر 

هذ� في كتابه »ر�شائل �لبلغاء«، فاتَّجه �لباحثون �لمعا�شرون للتنقيب عنه، ون�شره، ودر��شته، 

�ء طرًفا منه في مقدمة �لطبعة  بل در��شة حياة �بن قتيبة، وموؤلفاته ب�شفة عامة، مما يجد �لقرَّ

�لحديثة �لتي بين �أيديهم من هذ� �لكتاب.

وهنا يح�شن �لتنبيه على �أمر هام حول مو�شوع �لكتاب وعنو�نه؛ هو �أن �شفة )�لف�شل( 

�شفة مدح على �لت�شاف ب�شفة، يتميز بها �لمو�شوف، ومتى ز�لت عنه ز�ل �لت�شاف، 

بها  يمتازون  حميدة،  ب�شفات  يت�شفون  كانو�  قبله  وما  قتيبة  �بن  عهد  في  و)�لعرب( 

منهم، وهو {ۆئ    ۆئ   ۈئ    �شيدنا محمًد�  �هلل  �ختار  ولهذ�  �لأمم،  من  غيرهم  على 

�شر�ئع  من  �إليه  به  �أوحى  بما  ر�شوله،  بها  ليخاطب  �لعربية  �للغة  و�ختار  ۈئ{، 
�لإ�شالم و�أحكامه و�آد�به، وربط معرفة كل ذلك بمعرفة هذه �للغة، وبها �شانه �لذي تولى 

�أبناء  نابتة من  نبتْت  قتيبة  �بن  حفظه {ڳ   ڳ   ڳ   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ{، وفي عهد 

�ل�شعوب �لتي �عتنقت �لإ�شالم، من غير �لعرب، تجهل ف�شلهم، وتنال من قدرهم، وعرفو� 

ى �لعلماء للرد عليهم، ومنهم �بن قتيبة في كتابه هذ�. ُعوبية(، فت�شدَّ بـ )�ل�شُّ

جل  �هلل  و�شفها  �أمة  ف�شل  يبرز  �أن  �أر�د  ولكنه  ًبا،  تع�شُّ له  �لحامل  يكون  �أن  �هلل  ومعاذ 
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وعال بقوله: {ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   ٹ    

ٹ   ٹ{، و�أنها ُتْنَمى �إلى عن�شر طيب.
ثم هو �أرفع قدًر� و�أََجلُّ ِعْلًما باأن يتغا�شى �أو َيُغ�سَّ �لطرف عن »�لنقائ�س«، ولكنه عا�س 

في ع�شر غير ع�شرنا، وفي �أمة غير �أمتنا:

ـا ــِقــيَـّ �ــضَ ــــا  ــــُرنَ َحــــا�ــــضِ ـــــــاَن  َك �إْن  ـــــــْل  وَه

ـــَد�؟! ـــْي ـــِع ـــْيـــنـَــا �ـــضَ ـــْوُد بَــــَكــــْوِن َمـــا�ـــضِ نَـــ�ـــضُ

لقد �أبرز �بن قتيبة في كتابه »ف�شل �لعرب« محامَد ومحا�شَن وف�شائَل للعرب في ما�شيهم، 

جاء �لدين �لإ�شالمي باإقر�رها و�لحث عليها، وهي مما �متازت بها �لعرب فف�شلت بها على 

َحْت له َجَو�نُب �أخرى يدعو  غيرها، ومن َيْدِري؟ لعله لو كان ممن عا�س في هذ� �لع�شر لتَّ�شَ

يًّا كاَنْت – لحماية �شورة �لأمة، و�شيانة 
�إلى �لتحلي بها، ومنها �تخاذ جميع و�شائل �لقوة – �أَ

ِكيانها، و�لِحَفاظ على ثروتها، وَلْن يكون ذلك �إلَّ بالِعلم �لمقرون بالعمل �لنافع.

و�أر�ني ��شتر�شلت في �لحديث �لذي ينبغي ح�شره في ن�شر �أثر من �آثار علمائنا �لعاملين، 

�أُبرز فيه �شفحات م�شرقة لأمتنا في ما�شي ع�شرها، جديرة باتخاذها قدوة، وو�شيلة لالعتبار 

�أ�ْشَعَد من حياتنا  �إلى حياة  َعْثَرٍة وُخُمود،  فيه من  �لجاد لتجاوز ما نحن  و�لتفكير، و�لعمل 

�لحا�شرة!!

خال�س  وليد محمود  �لدكتور  �لأ�شتاذ  بذله  �لذي  �لمتميز  �لجهد  �إلى  �لإ�شارة  تفوت  ولن 

في تحقيق هذ� �لكتاب، حتى بد� ب�شورة من �لو�شوح ل ُيَقلُِّل منها ما وقع من غمو�س بع�س 

؛ لما �أ�شاب �لأ�شل �لمخطوط من �آثار �لقدم، وقد يجود �لزمان بمخطوطة �أكمل 
)1(

كلمات منه

� له( حيث قر�أها �لمحقق �لكريم �س207 وهو )حامل كفه �شاكر له(، ومثل �شبط 
ً
)1( مثل كلمة )وهو حامد �هلل �شاكر

 �ل�شيـن، و�شكون �لالم، 
ُّ
م كلمة )عمير بن �َشلمى �لحنفي( – �س63 – وو�شع فتحًة فوق �ل�شين خطاأ، و�ل�شو�ب �شَ

�رة بن 
َ
ُمر اعة بن  – في ذكر ُمجَّ – ج4 �س327  و�لميم مك�شورة )�ُشْلمي(. قال �بن ماكول في كتاب »�لإكمال« 

ٌل �لن�شابة بال�شم، وُعَمير بن 
ُ
�ُشْلمي �لذي يقال له مجاع �ليمامة: »كذ�، وجدته مطبوًعا بخط �بن عبدة، وكذ� قال �شب

ًة، وهو �أحد �لأوفياء،،. �إلى �آخر ما ذكر.
َ
�ُشِلْمي قائد �لجرباء َكتيب

»مخت�شر  من  ��شتنبول  في  با�شا  ر�غب  مكتبة  مخطوطة  في  ورد  ولكن  �ل�شبط،  في  كاماًل  لي�س  ماكول  �بن  وكالم     

 م�شبوطة �شكاًل و��شًحا متقًنا، ب�شم �ل�شين و�إ�شكان �لالم وك�شر �لميم بعدها ياء – �س157 - في 
ّ
�لجمهرة«: �ُشْلِمي

ن�شب بني حنيفة، وكذ� ر�أيته في مخطوطات �أخرى، ول يز�ل هذ� �ل�شم م�شتعماًل في نجد في عهدنا.
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و�أو�شح.

�لو��شح للمحقق �لكريم في كل �شفحة من �شفحات  �لغ�س من �لجهد  ول يعني هذ� 

هذ� �لكتاب، مما يدّل على �شعة �طالعه، وحر�شه على �أن يقّدم �لكتاب بخير �شورة.
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تـ�ضـديـر

ومطبوًعا؛  محّقًقا،  بعيد،  �أمد  منذ  كاماًل  �لنوَر  يرى  �أن  �لكتاب  هذ�  حّق  من  كان 

�لن�شف  منذ  بد�أ  ون�شَرها  قتيبة  �بن  بكتب  �لهتمام  �أنَّ  �أولهما  �أر�هما وجيهين:  ل�شببين 

 1850 �شنة  )�لمعارف(  كتاَب  و�شتنفلد  ر  َن�شَ �أن  فمنذ  ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  من  �لثاني 

�ل�شدور  في  �لأخرى  كتبُه  فتبد�أ  �لأنظار،  له  وتوّجه  تزد�ُد،  قتيبة  بابن  و�لعنايُة  ميالدية، 

ت�شويُر  �لن�شر  هذ�  وير�فُق  �أخرى،  تارة  تجارية  ون�شر�ت  تارًة،  علمية  بن�شر�ت  تباًعا 

�لكتاب  هذ�  �أنَّ  غير  و�لقّر�ء،  �لباحثين  �أيدي  بين  مي�شورة  �شهلة  لتكون  كتبه  من  بع�س 

�لذي عملنا على تحقيقه ل يجُد من �لمحّققين، و�لد�ر�شين �شوى �ل�شدود و�لإعر��س، 

لكنَّ  �لإعر��س،  ذلك  �شرَّ  ويك�شف  �ل�شدود،  ذلك  يف�ّشر  مقنًعا  �شبًبا  وقتها  نجد  ولم 

�أ�شياء. �لعمل ك�شف  �ل�شتغر�ق في 

في  و�لباحثين  خا�شة،  قتيبة  �بن  د�ر�شي  للد�ر�شين:  معروف  �لكتاب  هذ�  �أنَّ  وثانيهما 

ة، وقد ن�شرت مجلة )�لمقتب�س( قطعة منه في �لعددين �لحادي ع�شر، و�لثاني  �ل�شعوبية عامَّ

تلك  ن�شر   - �هلل  رحمة  عليه   - علي  كرد  محمد  �لأ�شتاذ  و�أعاد  ميالدية،   1909 �شنة  ع�شر 

�لقطعة نف�شها في كتابه )ر�شائل �لبلغاء(، فاإن كانت مجلة )�لمقتب�س( عزيزة �لوجود، �شعبة 

�لمنال؛ ِلِقِدمها، وقلَّة ما طبع منها، فال ت�شل �إليها �ليد ب�شهولة، �أقول: �إذ� كان �لأمر كذلك 

ة، ي�شاف �إلى هذ� �أمر جدير  )فر�شائل �لبلغاء( �شائع بين �لنا�س، كثير �لتد�ول، مطبوع غير مرَّ

بالذكر، وهو �أنَّ �لن�شخة �لوحيدة �لتي تملكها د�ر �لكتب �لم�شرية من هذ� �لكتاب، مثبتة 

في فهر�س �لكتب �لعربية �لموجودة بالد�ر لغاية �آخر �شهر مايو �شنة 1926 ميالدية، و�شدر 

هذ� �لفهر�س �شنة 1927 ميالدية، وهو ذ�ئع بين �لد�ر�شين تحتفظ بن�شخ منه �لمكتبات �لعامة، 

فلم ن�شمع  �لمحققون عنه،  �لخا�شة، ومع هذ� كّله يعزف  �لكتب  كما تعرفه بع�س خز�ئن 

Fadl_Al_Arab_Book.indb   13 24/8/10   12:24 PM



14

�أنَّ �أحًد� نهد �إلى تحقيقه، ون�شره، و�كتفى �لد�ر�شون بتلك �لقطعة من �لكتاب �لتي ن�شرها 

�لمرحوم �لأ�شتاذ كرد علي، فهل لهذ� من تف�شير؟

لعلَّ �لتف�شير �لوحيد �لذي يحلُّ هذ� �لإ�شكال يكمن في �لن�شخة �لوحيدة من �لمخطوط 

في د�ر �لكتب؛ تلك �لتي �أ�شرنا �إليها �شابًقا، فهي كما ورد في فهر�س كتب �لد�ر: »بها تقطيع 

َمْن  معتمَد  �لن�شخة  تكون هذه  �أن  من  مفرَّ  ، ول 
)1(

�لأول« ناق�شة من  �أر�شة...  و�أكل  كثير 

يت�شّدى لتحقيق �لكتاب، وهو �أمر دونه �شعوبات �شّتى، �أو كما تقول �لعرب: دونه َخْرط 

�لقتاد؛ ب�شبب رد�ءة تلك �لن�شخة، و�شعوبة �لقر�ءة فيها، ناهيك عن �لبتر �لذي �أ�شابها.

وحين �أقدم كاتب هذه �ل�شطور على تحقيق هذ� �لكتاب كانت �أمامه ثالثة طرق: �أولها 

�آخر  بغيره من )�لمعتزلة(، ويختار مخطوًطا  �أ�شوة  �لمخطوط  �لعمل كّله، ويعتزل  يترك  �أن 

�لنو�ق�س، وبرئ من هاتيك  �أ�شغر حجًما، و�أكثر و�شوًحا، و�أقّل موؤونة، قد �شلم من تلك 

�لعيوب، فيذيعه على �لنا�س، وليظلَّ مخطوط �بن قتيبة قابًعا في مكانه ينتظر وينتظر.

وثاني هذه �لطرق يتّلخ�س في �أن يعمد �إلى هذ� �لمخطوط نف�شه فين�شره كما هو عليه بال 

�لن�شخة نف�شها، فهو يذيعها  �أو محاولت في �لتجويد، ي�شاعده على هذ�  جهد م�شاعف، 

ث عن )�لنقل �لحرفي( و)�لأمانة �لعلمية(، ولو فعل  بخيرها و�شّرها، وربَّما ز�د قلياًل فتحدَّ

ا وجده كما هو، و�إن �أ�شعفِت �لأيام – وقلياًل ما ت�شعف –  م ن�شً ذلك لما لمه �أحد، فهو يقدِّ

ة �أخرى معتمًد� عليها، ومقاباًل بينها وبين ن�شخة �لد�ر هذه �لتي  بن�شخة ثانية �أعاد �لن�شر كرَّ

بين يديه، فليقّدم �لوعوَد، ويمّني �لنف�َس و�لآخرين، ولكن هيهات.

�أّما �لطريق �لأخير - وهو �لثالث - ف�شاّق �شعب، محفوف بالمكاره، تبدو معالمه في 

�لتي  �لن�شو�س  في  ة  بنائها، وخا�شّ و�إعادة  �لوحيدة،  �لن�شخة  )ترميم(  بـ  نف�شه  يقوم هو  �أن 

ي�شت�شهد بها �بن قتيبة، وهذ� يقت�شيه قر�ءة ع�شر�ت من �لم�شـادر قـر�ءة متاأنِّيـة، غيـر مكتٍف 

�أ�شبه ما  برّمتها  �لق�شية  �إذ  �لفهار�س(؛ فهذ� ل يحّقق غر�شه؛  �أو )�لك�شف في  )�لتقليب(  بـ 

تكون بالبحث عن �إبرة و�شط ُكومة كبيرة من �لق�ّس، فربَّما يجدها ورّبما يخفق، وقد ظفر 

له  مت  �أعانته، وقدَّ لذة �لكت�شاف  �أنَّ  �أخرى، غير  �لعثور عليها  بالإبرة مّر�ت، و�أخفق في 

نته من  �آبه بجهد، ومكَّ �أو  ته، و�شحذت عزيمته، غير مباٍل بتعب،  دت همَّ �أيادَي بي�شاء جدَّ

)1( فهر�س �لكتب �لعربية �لموجودة بالد�ر، 272/3.
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�شّد كثير من �لفجو�ت، و�إ�شالح مو��شع من �لخلل، ور�أب �ل�شدع في كثير من �لأماكن.

هذه هي �لطرق �لتي كانت �أمام كاتب هذه �ل�شطور، وهو ي�شرب �لأمر ظهًر� لبطن في 

�نتقاء �أحدها، و�ل�شتقر�ر عليه. فماذ� يفعل؟ تبّين مّما �شبق �أنَّه �ختار �أ�شعبها؛ وهو �لأخير، 

ولذلك طال �لعمل عنده، و��شتغرق زمًنا ز�د على �شّت �شنو�ت، وجهًد� ل يعرفه �إل َمْن كابد 

�ل�شوق في قر�ءة �لم�شادر، و�لتفّرغ لها. وهو يحت�شّب ذلك كّله عنده وحده �شبحانه، فهو 

تبارك ��شمه �لقادر على �لجز�ء، غير �أنَّه بعد ذلك كلِّه ��شتطاع �أن يقّدم كتاب �بن قتيبة – �إّل 

في مو��شع قليلة – بحّلة تليق به، وهو �أهل لها، جدير بها، فمكانة �بن قتيبة في تر�ثنا �لعربي 

و�لمو�شوع �لذي يعالجه �أظهر من �أن تقّدم �لبر�هين على �أهّميتها وخطورتها.

هذ� ما وقع، ب�شطته بين �أيدي �لقر�ء، لعلَّ فيه تو�شيًحا وبياًنا، وفي مقدمة �لتحقيق ف�شل 

مزيد يك�شف خافًيا، ويبّين م�شتتًر�، و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.

وليد محمود خال�ص
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مقّدمة �لتحقيق

 -1-

�بن قتيبة �لدينوري، عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة، �أبو محمد، �لمتوّفى �شنة 276 للهجرة، 

ا نادًر� للعلم، و�شبًر� عجيًبا   �إخال�شً
)1(

َعلٌم من �أعالم تر�ثنا �لعربي، يلم�س �لمدّقق في �شيرته

ا فائًقا على ن�شره، فهو طيلة حياته بين طلب، وتدري�س، وتاأليف، و�إفتاء، وهذ�  عليه، وحر�شً

ا، �أولئك �لذين  اًد�، و�شعة في �لِعلم لم ينلها �إّل �لقليل، وهو من �لنو�در �أي�شً ما يتطّلب ذهًنا وقَّ

كثرت تاآليفهم، وغزر �إنتاجهم، وتنّوعت �لمعارف بين دفَّتي تلك �لتاآليف، فمنحتها مذ�ًقا 

لها، فهو يح�شد معارف  ه منهًجا  لنف�شه، و�ختطَّ قتيبة  �بن  ا، و�أ�شلوًبا متميًز� ��شطنعه  خا�شً

متباعدة في مو�شع و�حد تو�شيًحا لما يعالجه من ق�شايا، وبذلك يقّوي ر�أيه، ويدعمه، غير 

ق كتبه في �لوقت ذ�ته، ويجعله يالحق تلك �لمعارف في  �أنَّ هذ� �لذي يتمّيز به ُيْتِعُب محقِّ

م�شادر مختلفة، ومظان متنوعة، رّبما يظفر ببع�شها �أحياًنا، ويرجع بالخيبة �أحياًنا �أخرى، 

وهو يذّكرنا بمعا�شره �لجاحظ �لمتوفى �شنة 255 للهجرة، على �ختالف جوهري بينهما في 

م�شائل �أ�شا�شية، ورحم �هلل �لمحقق �لجليل �لأ�شتاذ عبد �ل�شالم هارون �لذي وهب �لجاحظ 

ممزوجة  بجهده،  مختلطًة  �أعالَقه  ون�شر  نفائ�شه  فاأخرج  �لأوفر،  �لن�شيب  عمره  من  وكتبه 

في  متبّحر  متمّر�س،  خبير  �شوى  �ل�شخم  �لعبء  بذلك  لينه�س  يكن  ولم  و�إ�شر�ره،  ب�شبره 

ده �هلل برحمته. �لتر�ث �لعربي؛ مثل �لأ�شتاذ هارون تغمَّ

)1( تحفل �لمكتبة �لعربية بكتب ودر��شات كثيرة عن �شيرة �بن قتيبة، وكتبه، وجو�نبه �لعلمية، ولذلك وجدنا من ف�شول 

لت �لحديث عنه  ة �أخرى، ولذلك نحيل هنا على �أربعة كتب ف�شَّ
ّ
�لقول وتطويله �أن نعمد �إلى كتابة �شيء عن �شيرته مر

� لحياة �بن قتيبة، 
ً
ا، ور�شمت �شورة متكاملة عنه، فالأ�شحابها �لف�شل في تلك �لأيدي �لتي �أ�شدوها تنوير

ً
تف�شياًل و�في

وخدمة لتر�ثه، وهي: )�بن قتيبة(؛ د. �إ�شحاق مو�شى �لح�شيني، و)�بن قتيبة �لعالم �لناقد �لأديب(، د. عبد �لحميد 

�شند �لجندي، و)�بن قتيبة(، د. محمد زغلول �شالم، و)�بن قتيبة و�ل�شعوبية(، د. عبد�هلل �لجبوري، عد� �لمقالت 

و�لدر��شات �لأخرى عن حياته، وكتبه.
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وكانت كتب �بن قتيبة وتاآليفه مورًد� عذًبا نهل منه �لد�ر�شون منذ وقت مبكر في حياته، 

ويحفظها  �أبيه،  بكتب  يحّدث  كان  مثاًل  �أحمد  فابنه  وفاته؛  بعد  �لهتمام  هذ�  وتو��شل 

فابن  بها،  �شهرته  وقرنت  �لكتب،  بتلك  �لتر�جم  كتب  هت  ونوَّ  .
)1(

�لقـر�آن يحفظ  كما 

بها  مرغوب  وكتبه  و�لتاأليف،  �لت�شنيف  كثيـر  »هو  يقـول:  للهجرة(   434 )توفي  �لنديم 

�لت�شانيف  »�شاحب  �إنَّه  للهجرة(:   463 )توفي  �لبغد�دي  �لخطيب  ويقول   ،
)2(

�لجبل« في 

فنون  في  �لح�شان  �لت�شانيف  »�شاحب  ا  �أي�شً ،وهو 
)3(

�لمعروفة« و�لكتب  �لم�شهـورة، 

بهذ�،  عرف  �لت�شانيف  �شاحب  �إذن  فهو   ،
)5(

مفيدة« كّلها  ت�شانيف  و»له   ،
)4(

�لعلوم«

 َعَلًما عليه، حتى �إنَّنا نقر�أ قول �أهل �لمغرب ب�شيء من �لعجب، 
)6(

و�شارت تلك �لت�شانيف

؛ �إذ �ختلط �لِعلُم في تلك �لت�شانيف 
)7(

وهو: »كلُّ بيت لي�س فيه من ت�شنيفه �شيء ل خير فيه«

باأ�شياء من �لتقوى، و�لبركة، وهو ما كان يحر�س عليه �لكثير؛ �لِعلُم مقترًنا بالدين.

وهم  �لباحثين  وملجاأ  �لد�ر�شين،  مفزع  هذ�،  �لنا�س  يوم  �إلى  �لكتب  هذه  تز�ل  وما   

يجولون في �أنحاء �لتر�ث �لعربي، ي�شتنطقون ن�شو�شه، ويفيدون من كنوزه في �شتَّى �أبو�ب 

لت �لم�شادر  �لثقافة �لعربية �لإ�شالمية، ول نرى د�عًيا يدعو للحديث عن هذه �لكتب؛ �إذ ف�شَّ

 �لتي �شبقتنا �لحديث عنها، غير �أنَّنا نقف عند كتابنا هذ� �لذي حقّقناه، فنك�شر 
)8(

و�لمر�جع

�لحديث عنه على �أربعة محاور؛ هي:

)1( ينظر ترتيب �لمد�رك، 273/5، و�لولة و�لق�شاة، �س485.

)2( �لفهر�شت، �س115.

)3( تاريخ بغد�د، 170/10.

)4( �إنباء �لرو�ة، 143/2.

)5( مر�آة �لجنان، 191/2، ورو�شات �لجنات، 105/5.

)6( ينظر �لأن�شاب، 63/10، و�لو�في بالوفيات، 607/17، وتهذيب �لأ�شماء، 281/2.

)7( تف�شير �شورة �لإخال�س، �س86.

ر  )8( تنظر �لكتب �لأربعة �لمتقّدمة �لتي �أفردت للحديث عن �بن قتيبة، وي�شاف �إليها هنا تلك �لمقّدمة �لنفي�شة �لتي �شّدّ

ل فيها �لحديث عن كتبه، ون�شير  بها �ل�شيد �أحمد �شقر - عليه رحمة �هلل -كتاب )تاأويل م�شكل �لقر�آن(، فقد ف�شَّ

ا �إلى مقدمة تحقيق كتابه )عيون �لأخبار( ففيها حديث مو�ّشع عن كتبه، ونهج �لنهج نف�شه �لأ�شتاذ محّب �لدين  �أي�شً

�لخطيب - عليه رحمة �هلل - في مقدمة تحقيقه كتاب )�لمي�شر و�لقد�ح(، و�لدكتور ثروت عكا�شة في مقدمة تحقيقه 

كتاب )�لمعارف(، ون�شر �لدكتور عبد �هلل �لجبوري در��شة في جز�أين بمجلة كلية �لآد�ب/ �لجامعة �لم�شتن�شرية؛ هي 

)در��شة في كتب �بن قتيبة( ��شتق�شى فيها كتب �بن قتيبة �لمخطوط منها و�لمطبوع ��شتق�شاًء نادًر�.
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في  عملنا  و�لمطبوع،  �لمخطوط  و�شف  قتيبة،  �بن  �إلى  ن�شبته  �لكتاب،  عنو�ن 

�لكتاب.

-2-

في  مختلفة  ب�شورة  يرد  �إذ  �لكتاب؛  عنو�ن  هي  حقيقية  م�شكلة  هنا  �لد�ر�َس  تو�جه   

�لم�شادر �لتي ترجمت لبن قتيبة، �أو ذكرت كتبه، ثم �إنَّ �بن قتيبة نف�شه – كعادته في �لإحالة 

على كتبه–  ي�شير �إلى هذ� �لكتاب م�شتخدًما عنو�نين مختلفين، فنر�ه يقول: »وما جاء في 

، ويقول 
)2(

، ولل�شعر باًبا طوياًل في كتاب �لعرب«
)1( 

�ل�شعر كثيـر، وقد �أفـردُت لل�شعـر�ء كتاًبا

ويقول:   .
)3(

كافًيا« كثيًر�  �لعرب  كتاب  في  ذلك  من  ذكرُت  ما  ر�أيُت  �أني  غير   ...« ا:  �أي�شً

»وقد �أودعُت كتاب �لعرب في �ل�شعر �أ�شياء من هذ� �لفن ومن غيره، �شتر�ها هناك مجموعة 

. فهو ي�شّميه )كتاب �لعرب( في �لن�شو�س �ل�شابقة، غير �أّنه يعود مّرة �أخرى ليذكره 
)4(

كافية«

هذ�  ذكرُت  »وقد  فيقول:  �لحديث(  )غريب  كتابه  في  �ل�شابق  �لعنو�ن  لذلك  مغاير  با�شم 

�إن  كفاية  فيه  بما  عنها  علومها، و�حتججت  و�لتنبيه على  �لعرب  ف�شل  كتاب  في  و�أ�شباهه 

. فهو هنا يورد ��شًما كاماًل للكتاب هو )ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها(، و�إذ� 
)5(

�شاء �هلل«

�أردنا �ل�شتعانة بما ورد في �لمخطوط فاإننا نقر�أ في �آخر �لجزء �لأول ما ياأتي: »�آخر �لجزء 

�لأول و�لحمد هلل«، ونقر�أ في �شفحة عنو�ن �لجزء �لثاني: »�لجزء �لثاني في ف�شل �لعرب 

في  و��شح  ��شطر�ب  فهذ�  وعلومها«،  �لعرب  كتاب  »تّم  �آخره:  في  ونقر�أ  �لعجم«،  على 

، وهذ� ما 
)6(

�لعنو�ن؛ فهو )ف�شل �لعرب على �لعجم( تارة، و)�لعرب وعلومها( تارة �أخرى

يدعو �إلى �لتحفظ في �ل�شتقر�ر على و�حد بعينه.

)1( يريد به كتابه )�ل�شعر و�ل�شعر�ء(.

)2( عيون �لأخبار، 185/2.

)3( �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 64/10.

)4( �لم�شدر �ل�شابق، 103/1.

)5( غريب �لحديث، 580/2.

)6( ولعلَّ هذ� هو �ل�شبب �لذي دعا و��شع فهر�س �لكتب �لعربية بد�ر �لكتب �إلى �إثبات �لعنو�نين �ل�شابقين، وهو ي�شنع 

ذلك �لفهر�س، ينظر، 272/3.
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�أ�شعد حًظا ونحن ن�شتقرئ �لم�شادر �لتي قّدمت ثبًتا باأ�شماء كتب �بن قتيبة،   ولم نكن 

عنو�ن  تعيين  في  �أي�شًا  ي�شطرب  فنر�ه  منها  ذكره  َمْن  �أّما   ،
)1(

تماًما �لكتاب  �أغفل  فبع�شها 

محدد له؛ غير �أّنها تكاد ُتجمع على �أنَّ له كتاًبا د�فع فيه عن �لعرب، وبيَّن علومها، وت�شّدى 

�لت�شمية  هذه  في  ويتابعه  و�لعجم(،  �لعرب  بين  )�لت�شوية  ي�شّميه   
)2(

�لنديم فابن  لل�شعوبية، 

 
)5(

و�ل�شفدي للهجرة(،   748 �شنة  )توفي   
)4(

و�لذهبي للهجرة(،   646 �شنة  )توفي   
)3(

�لقفطي

 )توفي �شنة 1067 للهجرة(.
)6(

)توفي �شنة 764 للهجرة(، وحاجي خليفة

 )توفي 
)7(

 وهو عند طائفة �أخرى كتاب )�لعرب و�لعجم(، نجد هذ� عند �لقا�شي عيا�س

 )توفي �شنة 852 
)9(

 )توفي �شنة 799 للهجرة(، و�بن حجر
)8(

�شنة 544 للهجرة(، و�بن فرحون

للهجرة(.

�لكتاب،  عن  نقلت  �لتي  �لكتب  تلك  في  ا  �أي�شً �لختالف  من  �شيء  �لعنو�َن  وي�شيُب   

�لآثار  وفي  �لعرب(،  تف�شيل  )كتاب   
)10(

�لفريـد �لعقد  في  فهو  عنو�نـه؛  �إلى  و�أ�شارت 

تف�شيل  )كتاب   
)12(

�لأرب بلوغ  وفي  �لعجم(،  على  �لعرب  تف�شيل  )كتاب   
)11(

�لباقية

�لعرب(، فنر�هم غيَر متّفقين على عنو�ن و�حد للكتاب، كما ر�أينا �شابًقا عند �أولئك �لذين 

ترجمو� لبن قتيبة.

)1( مثل �لخطيب في تاريخ بغد�د، و�ل�شمعاني في �لأن�شاب، و�ليافعي في مر�آة �لجنان، و�لكندي في �لولة و�لق�شاة، 

و�لخو�ن�شاري في رو�شات �لجنات.

)2( �لفهر�شت، �س116.

)3( �إنباه �لرو�ة، 143/2.

)4( �شير �أعالم �لنبالء، 298/3.

)5( �لو�في بالوفيات، 608/17.

)6( ك�شف �لظنون، 441/5.

)7( ترتيب �لمد�رك، 273/5.

)8( �لديباج �لمذهب، 161/1.

)9( رفع �لإ�شر، 73/1.

)10( �لعقد �لفريد، 408/3.

)11( �لآثار �لباقية، �س238.

)12( بلوغ �لأرب، 169/1، ولعلَّه ��شتقى �لعنو�ن من �لعقد �لفريد.
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لع  يطَّ لم  �لكتاب  ذكر  َمْن  بع�س  �أنَّ  من  نابع  �لكتاب  عنو�ن  في  �لختالف  هذ�  ولعلَّ 

ينقل  �لذي  �لكتاب  ر�آه في  �لعنو�ن كما  فاأثبت  مه  تقدَّ ن  بالنقل عمَّ �كتفى  بل  مبا�شرة؛  عليه 

عنه، و�شبب �آخر هو �بن قتيبة نف�شه حين �أورد ��شم كتابه بعنو�نين مختلفين، فظّن �آخرون 

�أنَّ و�حًد� منهما هو �لعنو�ن �لمختار، وكيف ل؟ وقد قال به �لموؤلف نف�شه. و�شبب ثالث 

�أثبت عنو�ًنا قريًبا منه؛ �عتماًد� على �شهرة  يكمن في �أنَّ بع�س َمْن ذكر �لكتاب �أو نقل عنه 

ن�شيج  �لكتاب  هذ�  يكن  ولم  �أخرى،  جهة  من  �لعالية  قتيبة  �بن  ومنزلة  جهة،  من  �لكتاب 

ذلك:  مثال  كلمات؛  �لكامل  وعنو�نها  بكلمة،  �إليها  �أ�شير  منها  فكثير  �لكتب،  بين  وحده 

ح، وخز�نة �لأدب، و�أمالي �لمرت�شى، وتف�شير �لقرطبي، و�لنجوم �لز�هرة، ووفيات  �لمو�شَّ

�لأعيان، و�شذر�ت �لذهب، و�ل�شاحبي، وترتيب �لمد�رك، وك�شف �لظنون، فهذه ع�شرة 

)�لمو�شح  فالمو�شح هو  منها،  تمّثل جزًء�  �لحقيقة  في  �لعنو�نات، وهي  بهذه  كتب عرفت 

في ماآخذ �لعلماء على �ل�شعر�ء في عّدة �أنو�ع من �شناعة �ل�شعر(، ولم ُيعرف �إّل بالمو�شح، 

ومثله ترتيب �لمد�رك فهو )ترتيب �لمد�رك وتقريب �لم�شالك لمعرفة �أعالم مذهب �لإمام 

مالك(، ولم ُيعرف �إلَّ ك�شابقه بترتيب �لمد�رك، ولن ن�شتر�شل في هذ� �لأمر فهو ذ�ئع في 

�لم�شادر يعرفه �لمتتبع، ويدرك كنهه، ولي�س بعيًد� �أن يكون هذ� �لكتاب ك�شابقه من تلك 

و�لذيوع.  بالنت�شار  منه  ف�شحة  في  بالإ�شارة وهو  وقنع  بالكلمة،  منه  �لناقل  �كتفى  �لكتب 

ولعلَّ تلك �لأ�شباب �ل�شابقة جميعها تظافرت لتعّمق هذ� �لختالف �لذي ر�أيناه في عنو�ن 

�لكتاب.

 و�إذ� �أردنا �لو�شول �إلى نتيجة حا�شمة في هذه �لم�شكلة، فاإنَّنا نرّجح �أنَّ عنو�نه هو )ف�شل 

�لعرب و�لتنبيه على علومها( لأربعة �أ�شباب؛ هي:

1 - �إنَّ �بن قتيبة نف�شه �رت�شاه عنو�ًنا له، وذكره ب�شريح �لقول في كتابه )غريب �لحديث( 

كما تقّدم؛ فهذ� دليل بّين على �أنَّه يقّدم ��شم �لكتاب كاماًل – وقلياًل ما يفعل - وي�شير �إليه 

بال �أدنى �شك.

2 - �إنَّ �لمدّقق في �لعنو�ن �ل�شابق يلحظ �أنَّه مكتف بنف�شه، ل يحتاج �إلى مزيد مثل بقية 

Fadl_Al_Arab_Book.indb   21 24/8/10   12:24 PM



22

�لعنو�نات �لتي تقّدم ذكرها، وهذ� يتالءم مع ما نعرفه عن عنو�نات كتبه �لأخرى �لتي يميُل 

فيها �إلى �لخت�شار، ودللته على م�شمون �لكتاب.

- �إنَّ �إطالق �بن قتيبة على �لكتاب عنو�ًنا �آخر هو )�لعرب( ل ينفي �لعنو�ن �لذي   3

�إلى و�حد من  حناه، بل يوؤكده، فهذ� مّما يتفق مع د�أب �بن قتيبة وعادته حين ي�شير  رجَّ

كتبه في كتاب �آخر، ويحيل عليه، وغالًبا ما يكتفي بكلمة و�حدة �أو كلمتين من �لعنو�ن 

�لكامل �عتماًد� على �شهرته ومعرفة �لنا�س به، ولعّل في �لنماذج �لآتية مزيد تو�شيح لهذ� 

، �أو 
)1(

�ل�شبب، فنر�ه يقول في كتابه )غريب �لقر�آن(: »... على ما بيَّنا في كتاب �لم�شكل«

، �أو يقول: »و�لحبل 
)2(

ف على وجوه قد بّينتها في كتاب �لم�شكل« يقول: »و�لبالء يت�شرَّ

، �أو يقول: »وهذ� مبّين في كتابي 
)3(

ف على وجوه قد ذكرتها في تاأويل �لم�شكل« يت�شرَّ

، وهو يريد بهذ� كّله كتاب )تاأويل م�شكل �لقر�آن(، ويقول 
)4(

�لموؤّلف في م�شكل �لقر�آن«

، ويقول: »وقد 
)5(

�لبيان« باأكثر من هذ�  �لغلط  �إ�شالح  ا: »وقد بّينت هذ� في كتاب  �أي�شً

في  �لغلط  )تبيين  كتابه  هنا  ويريد   ،
)6(

هناك« و�شرحته  �لغلط  تبيين  كتاب  في  هذ�  بّينت 

ا: »وما جاء في �ل�شعر كثير، وقد �أفردُت لل�شعر�ء  غريب �لحديث لأبي عبيد(، ويقول �أي�شً

، ويقول: »... و�أّما طرفة فم�شى ب�شحيفته حتى �أو�شلها �إلى �لعامل فقتله، وقد 
)7(

كتاًبا«

، ويقول: »ولهذ� حديث �شتقف عليه في 
)8(

تهما في كتاب �ل�شعر�ء بطولها« ذكرت ق�شّ

�لم�شهور  كتابه  �لإ�شار�ت  بتلك  يعني  وهو   ،
)9(

�ل�شعر�ء« �أخبار  في  �لموؤلف  هذ�  كتابي 

]�ل�شعر و�ل�شعر�ء[.

)1( غريب �لقر�آن، �س44.

)2( غريب �لقر�آن، �س48.

)3( �لم�شدر �ل�شابق، �س108.

)4( تاأويل مختلف �لحديث، �س69.

)5( غريب �لحديث، 452/1.

)6( �لم�شدر �ل�شابق، 350/1.

)7( عيون �لأخبار، 185/1.

)8( �لمعارف، �س649.

)9( ف�شل �لعرب، 165/2.
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فبناء على ما تقّدم كان �بن قتيبة يكتفي باللمحة و�للفظة �بتعاًد� عن �لتطويل، ولذلك نرى 

�أنَّه �جتز�أ من كتاب )ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها( كلمة و�حدة هي )�لعرب(، ولعّله 

ر�آها �أظهر ما فيه مكتفًيا بها، معتمًد� على �شيرورته و�نت�شاره بين �لنا�س، كما �شنع مع بقية 

منا نماذج منها فيما تقّدم. كتبه تلك �لتي �أ�شار �إليها، وقدَّ

4 - �إنَّ م�شمون �لكتاب كاماًل يتفق �تفاًقا يكاد يكون متطابًقا مع هذ� �لعنو�ن: )ف�شل 

مّر  على  ومكانتهم  �لعرب،  ف�شل  �لأول  �لجزء  في  بّين  فقد  علومها(،  على  و�لتنبيه  �لعرب 

ل �لجزء �لثاني بعلوم �لعرب، وهي ق�شمة عادلة، ولم يْخُل �لجزء�ن  �لع�شور، في حين تكفَّ

من ق�شايا جانبية قّوت �لأ�شل �لذي ُبني عليه �لجزء�ن، وبّينته بجالء، ولعلَّ هذ� يتالءم مع 

حر�س �بن قتيبة، وتدقيقه في مطابقة �لعنو�ن لم�شمون �لكتاب، وهذ� من مظاهر �لمنهجية 

�لنقطة،  هذه  من  �نطالًقا  كّلها  كتبه  عن  فنتحّدث  هنا  ُن�شرف  ولن  بها،  تمّيز  �لتي  �لنادرة 

�أننا نكتفي بكتاب و�حد من كتبه هو )�ل�شعر و�ل�شعر�ء(،  فهو مّما ل ي�شاعده �لمقام، غير 

مة �لكتاب �لطويلة، وهو مولع بتلك �لمقّدمات يطيل فيها، ويوّجه لها كبير  فقد ك�شر مقدَّ

عنايته، وغاية هّمه، وي�شّمنها مباحث على قدر كبير من �لأهمية، ول نن�شى هنا مقّدمة )�أدب 

�لكاتب( �لنفي�شة، وما د�ر حولها من كالم، �أقول ك�شر �بن قتيبة مقّدمة )�ل�شعر و�ل�شعر�ء( 

بعد  فيما  �أ�شبحت  خطيرة  نقدية  ق�شايا  عند  وتوّقف  �لمهّمة،  ق�شاياه  وبع�س  �ل�شعر  على 

معالم و��شحة في �لدر�س �لنقدي �لعربي، ثّم �نتقل بعد هذ� �إلى �ل�شعر�ء فقّدم تر�جم ممتعة 

�أو تق�شر ح�شب  مفيدة ل�شعر�ء من طبقات مختلفة، وع�شور متباينة، وتطول هذه �لتر�جم 

�أو  ُيطلُّ علينا هنا  قتيبة  �بن  �لمتوفرة عنه، ولم نعدم ر�أي  �لإخبارية  �ل�شاعر، و�لمادة  مكانة 

هناك بين تلك �لمادة، كا�شًفا عن �شخ�شيته، مبيًنا ر�أيه، وموقفه، فهو هنا يطابق بجالء بين 

�لعنو�ن و�لم�شمون.

فلن تجَد غير رجل و�حد، و�أ�شلوب و�حد، وماء و�حد،  بقية كتبه،  وقل مثل هذ� عن 

باللوؤلوؤة  �أ�شبه  ومنهج م�شتٍو �شارم يعمُّ �لجميع، وكاأنَّ )ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها( 

�لتي �نتظمت في �لعقد مع �أخو�تها، تبتعد عنها في �لمو�شوع �إلى حين، وتقترب منها �قتر�ًبا 

ي�شل حّد �لتالحم في �لمنهج، و�لمعالجة في نهاية �لمطاف، ولم يكن �بن قتيبة ليحيد عن 
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ه لنف�شه منذ بدء حياته �لعلمية، ومعاناته �لتاأليف، و)ف�شل �لعرب(  ذلك �ل�شبيل �لذي �ختطَّ

حجر قوي في هيكل �لمنهج �لذي بناه �بن قتيبة لنف�شه، وظلَّ يتعهده بالرعاية و�لتجويد �إلى 

�آخر حياته.

ولالأ�شباب �لأربعة �لمتقدمة ��شتقر �لر�أي على �أنَّ عنو�ن �لكتاب هو )ف�شل �لعرب و�لتنبيه 

على علومها(، وهو ما �أر�ده له �شاحبه، و�أعانت على �إثباته �لأدلّة و�لقر�ئن.

-3-

، ونحن 
)1(

 )ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها( و�حٌد من كتب �بن قتيبة �لثابتة �لن�شبة �إليه

�أدلّة  �إلى:  �إّنما نعتمد على مجموعتين من �لأدلة؛ ن�شتطيع تق�شيمها  �لق�شية  في قطعنا لهذه 

خارجية، و�أدلّة د�خلية.

�أوردتها م�شادر �لأدب،  �لتي  �لكثيرة  �لخارجية فنريد بها تلك �لإ�شار�ت  �أما �لأدلّة   

وكتب �لتر�جم، وهي توؤكد ن�شبة �لكتاب �إليه، وقد عر�شنا لها بتف�شيل فيما تقّدم، وهي 

و�إن �ختلفت في �لعنو�ن �إّل �أنها �تفّقت في ن�شبة كتاب معين له، عالج فيه ق�شية من �أهّم 

، و�لعنو�نات �ل�شابقة 
)2(

�لق�شايا �لفكرية في ع�شره، وهي �ل�شر�ع بين �لعرب و�ل�شعوبية

)1( يذهب �لدكتور �إ�شحاق �لح�شيني - M - �إلى �أنَّ �أحد �شيوخ �بن قتيبة �لكبار؛ وهو �إ�شحاق بن �إبر�هيم �لمعروف 

بابن ر�هويه: »هو �لذي حمله على كتابة كتاب �لعرب رًد� على �ل�شعوبية، وعلى َجْعل �لعرب في مرتبة تفوق مر�تب 

ن يدعم هذ� �لقول، ويتابع 
ّ
جميع �ل�شعوب«. كتابه عن �بن قتيبة، �س28، ول ي�شير �لدكتور �لح�شيني �إلى م�شدر معي

�لدكتور عبد �هلل �لجبوري �لدكتور �لح�شيني فيما ذهب �إليه فيقول: »وكان من �آثار هذ� �لجهاد �لفكري تاأليفه ر�شالته 

)ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها(، و�لتي و�شعها باإ�شارة من �بن ر�هويه �لحنظلي �لغطفاني«. كتابه عن �بن قتيبة، 

ه فيما تقّدم. ول �أ�شتطيع �لقطع  �س74، ويحيل �لدكتور �لجبوري في هذ� �لن�س على �لدكتور �لح�شيني �لذي �أثبتنا ن�شّ

في هذه  �لق�شية لخلو �لم�شادر �لمعتمدة من �لإ�شارة �إليها، غير �أنَّ �أثر �بن ر�هويه في �بن قتيبة ل ينكر؛ فهو �لذي 

غر�س فيه �أخالق �أهل �لحديث؛ وزقَّه علومهم، �إذ كان ر�أ�ًشا من روؤو�س �أهل �لحديث، ومن كبار علمائه.

م �لذي عقده �لدكتور عبد �لحميد �شند �لجندي عن )�أدب �بن قتيبة �لإن�شائي( في كتابه عن �بن 
ّ
�لقي )2( ينظر �لف�شل 

قتيبة، �س276، وما بعدها، و�أفرد ذلك �لف�شل للحديث عن كتابنا هذ� وحده على �عتبار �أنَّ هذ� �لكتاب »�أقرب 

 ب�شيء من �لعاطفة �لم�شبوبة بالحّب 
ّ

موؤلفاته �إلى �لأدب �لإن�شائي، و�إن �شئت �لدقَّة فقل �إنَّه �أدب جدلي، وفيه تح�س

�إلى �لتاأّنق في �للفظ و�لعناية بالأ�شلوب« على حّد قوله،   فيه كذلك نزوًعا 
ّ

للعرب، و�لحنق على �ل�شعوبية، وتح�س

ولعلَّ هذ� �لكالم يدعونا �إلى �لتوقف عند قولة �لأ�شتاذ محمد كرد علي في مقدمة تحقيقه كتاب �لأ�شربة، �س4، وهي 

�إنَّ هذ� �لكتاب »كاأكثر كتب �بن قتيبة منقول عن غيره، لي�س له فيه غير �شطور معدودة«، ونرى �أنَّ هذ� �لكالم ل 

ا في  ا بالن�شبة �إلى هذ� �لكتاب �لذي ظهرت فيه �شخ�شية �بن قتيبة �شاطعة قوية، ومع �أنَّه ح�شد ن�شو�شً ي�شتقيم خ�شو�شً
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على �ختالفها توحي بم�شمون �لكتاب �لذي ��شتقّر �لر�أُي على عنو�ن له هو )ف�شل �لعرب 

و�لتنبيه على علومها(، وقد �أ�شرنا فيما تقّدم �إلى �أنَّ بع�س �لم�شادر نقلت عن هذ� �لكتاب، 

حت با�شمه، ونذكر هنا �أنَّ طائفة �أخرى من �لم�شادر نقلت عنه بال ذكر لعنو�نه، بل  و�شرَّ

�كتفت بقولها: »قال �بن قتيبة«، منها: كتاب �لزينة، و�لممتع، ومعجم �لبلد�ن، وغيرها، 

�ل�شفحات  �أرقام  �إلى  �لإ�شارة  مع  �لكتاب،  من  مو��شعها  في  �لطائفتين  نقول  �أثبتنا  وقد 

ح �ل�شورة، ويتبّين لنا دور�ن �لكتاب ون�شو�شه في �لم�شادر �لمتاأخرة  و�لأجز�ء كي تت�شّ

عنه.

 �أّما �لأدلّة �لد�خلية �لتي توؤكد ن�شبة �لكتاب �إلى �بن قتيبة، فهي �لروح �لعامة �لتي تجّلل 

�لكتاب كّله، ولعلَّ �أ�شطع مظاهر هذه �لروح ذلك �لجدل �لهادئ �لذي يتمّيز به �بن قتيبة، 

ا �لن�شجام �لمتناغم  �لقائم على تقديم �لحجج ومحاولة �إقناع �لخ�شم، ومن مظاهرها �أي�شً

غائلة  �لعرب  عن  يدفع  فهو  و�لعقائدية،  �لفكرية  مذ�هبه  عن  نعرفه  وما  �لكتاب،  هذ�  بين 

�أخرى، ومن مظاهر تلك  �لطعن و�لتنّق�س من جهة، وُيظهر مفاخرهم وعلومهم من جهة 

�ل�شابق، ونعني  �لمظهر  �أو نق�س  �إثبات  ��شتخدمها في  �لتي  ا مجموع �لأدو�ت  �أي�شً �لروح 

بها تلك �لعلوم �لتي �أولع بها، وق�شى حياته بين جنباتها، ونخ�ّس منها بالذكر علوم �لقر�آن 

�لكريم، و�لحديث �ل�شريف، و�للغة، و�ل�شعر، و�لتاريخ؛ فقد كانت هذه �لعلوم معتمده في 

م  هذ� �لكتاب كما كانت �لمالذ �لذي تفّياأ ظالله في كتبه �لأخرى، وقطف من �أطايبه ليقدِّ

فكًر� عربًيا �إ�شالمًيا يقف في مو�جهة �لتيار�ت �لو�فدة، ويمنح ذلك �لفكر طبقات من �لثقة 

م نف�شه بدياًل �شالًحا لـ )علوم �لأو�ئل( �لتي تبّناها بع�س �لد�ر�شين  بنف�شه ليثبت وجوده، ويقدِّ

و�لأدباء، ورّوجو� لها.

كتبه  �نتظم  �لذي  �لرفيع  و�لخيط  �ل�شاغل،  قتيبة  �بن  �شغل  �لأخيرة  �لنقطة  تكن هذه  �ألم 

كلَّها؟ �ألم تكن هي �لروح �لتي ن�شرت ظلَّها على كتبه كلِّها؟ ولم يكن هذ� �لكتاب بدًعا بين 

ا لنقي�شهما، �شاأنه �شاأن �لباحثين  �لكتاب �إّل �أنَّ �لأ�شا�س هو �لر�أي و�لموقف، وتاأتي تلك �لن�شو�س �إثباًتا لهما، �أو نق�شً

�لمعا�شرين، ولو لم يكن له فيه غير �شطور قليلة لما ��شتطاع �لدكتور �لجندي �أن ي�شتخل�س خ�شائ�س �أدبه �لإن�شائي 

ة.
ّ
منه، وهي في ر�أينا و��شحة جلي
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كتبه، فقد �حتوته تلك �لروح، ونفخت فيه من نف�شها، فجاء قائًما على �شاقه يومئ �إلى �بن 

قتيبة، وي�شير �إليه: فكًر�، وموقًفا، ونتيجة.

�عتناوؤه  حيث  من  �لكتاب؛  في  جلّيًا  قتيبة  �بن  �أ�شلوب  ظهور  �شبق:  ما  �إلى  ي�شاف   

�شمات  �لنتائج، وهي  �إلى  �لو�شول  �أجل  من  �لأفكار،  في  �لمنطقي  و�لتدّرج  بالمقدمة، 

�شائعة في �لكثير من كتبه، لحظها د�ر�شو �بن قتيبة، ور�شدوها في كتبه، ولبّد لنا من �أن 

نذكر معَلًما بارًز� من معالم �أ�شلوب �بن قتيبة ظهر في هذ� �لكتاب، وفي كتبه �لأخرى، 

وهو �عتماده �أ�شلوب �لإحالة على كتبه �لأخرى، فهو هنا يحيل على )�ل�شعر و�ل�شعر�ء(، 

و)�أدب �لكاتب(، و)�لمعاني �لكبير(، وهي من كتبه �لم�شهورة، فكاأنَّ ما بحثه بتف�شيل 

�لكتاب  ذلك  على  يحيل  فهو  �أخرى،  مرة  �إليه  للعودة  �شرورة  يرى  ل  �آخر  كتاب  في 

لمن طلب �لزيادة و�لتو�ّشع، وهي لفتة منهجية ذكية قو�مها �لتنظيم، ونتيجتها �لبعد عن 

�لف�شول و�لتكر�ر.

م من �أدلّة بّين بجالء �شحة ن�شبة �لكتاب �إلى �بن قتيبة، وثبات ن�شبته �إليه.  ولعلَّ ما تقدَّ

-4-

 كان �لعتماُد في تحقيق هذ� �لكتاب على نوعين من �لأ�شول: مطبوع، ومخطوط، ولم 

يكن ليتحّقق �إتماُم �لعمل بغيرهما كما �شنرى.

�أّما �لمطبوع فهو �لقطعة من �لكتاب �لتي ُن�شرت للمرة �لأولى في مجلة �لمقتب�س في   

�لر�بع  �لمجلد  من  ]�س735-722[  ع�شر  و�لثاني  ]�س688-657[،  ع�شر  �لحادي  عدديها 

M - في  �لأ�شتاذ محمد كرد علي -  ن�شرها  و�أعاد  للميالد،   1909 للهجرة،   1327 �شنة 

للهجرة،   1365 �شنة  منه  �لثالثة  �لطبعة  يدي  وبين  ]�س477-344[،  �لبلغاء(،  )ر�شائل  كتابه 

1946 للميالد، وفي كلتا �لن�شرتين ورد �لعنو�ن كالآتي: )كتاب �لعرب �أو �لرد على �ل�شعوبية 

�لعنو�ن يجعل �بن  �أهل �لقرن �لخام�س(، فنرى  لأبي محمد عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة من 

قتيبة من �أهل �لقرن �لخام�س، وهو خطاأ و��شح، ومن �لغريب �أنَّ �لأ�شتاذ كرد علي لم يعّلق 

على هذ� �لخطاأ ب�شيء، �أو يحاول ت�شحيحه.
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: »وجده �ل�شيخ 
)1(

ا �لهام�س �لآتي باختالف ي�شير، و�للفظ للمقتب�س �أي�شً  وورد فيهما 

�لحمز�وي  �أفندي  �شاكر  �لمرحوم  مكتبة  في  دم�شق  علماء  من  �لقا�شمي  �لدين  جمال 

�لدم�شقي، في مجموعة كتب كانت موقوفة ونجز وقفها، معنوًنا عليه بكتاب ذّم �لح�شد 

تاأليف �لعالمة �أبي محمد عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة - M - تعالى، بخط م�شند �ل�شام في 

ع�شره �ل�شيخ �إبر�هيم �لجنيني �لحنفي جامع �لفتاوي �لخيرية من رجال �لقرن �لثاني ع�شر، 

وقد ن�شخها - M - على �أ�شل مخروم �لآخر، حتى كتب في �آخر ن�شخته ما مثاله: هذ� 

�آخر ما وجدته �إلخ.

)ف�شل  �لم�شادر:  بع�س  في  �لكتاب  هذ�  »و��شم  ياأتي:  ما  علي  كرد  �لأ�شتاذ  و�أ�شاف 

�لعرب على �لعجم(، وحقيقة ��شمه كما في كتاب غريب �لحديث لبن قتيبة: )ف�شل �لعرب 

، وبد�ر �لكتب �لم�شرية ن�شخة منه غير كاملة برقم 1864 )�أدب(«.
)2(

و�لتنبيه على علومها(

 
)3(

م يفيد �أنَّ �لمخطوط �لذي وجده �لمرحوم �ل�شيخ جمال �لدين �لقا�شمي  �إنَّ ما تقدَّ

على  منه  �لأول  �لجزء  ثلثي  �لحقيقة  على  �لق�شم  هذ�  يمّثل  �لكتاب،  من  ق�شًما  يعّد 

�لتقريب؛ �إذ يعتور �لنق�س �آخر �لمخطوطة، وعلى هذ� ُن�شر ذلك �لجزء كما ُوجد. ومن 

: �لمقتب�س ور�شائل �لبلغاء خلتا تماًما من �أّي تعليق، �أو 
ْ
�ل�شروري �أن نذكر هنا �أنَّ ن�شرتي

�شرح، �أو مظهر من مظاهر �لتحقيق �لمعروفة؛ مثل توثيق �لن�شو�س، �أو تخريج �ل�شعر، 

قتيبة  )�بن  �أخرى في كتابه  �لقطعة مرة  ن�شر هذه  �أعاد  �لجبوري  �هلل  �لدكتور عبد  �أنَّ  �إلى  ن�شير هنا  �أن  �لمفيد  )1( ومن 

و�ل�شعوبية(، وقال حول هذ� �لمو�شوع: »فاإليك ن�سَّ كتاب ف�شل �لعرب و�لتنبيه على علومها ب�شورته �لمطبوعة، 

�لمرحوم  �لأ�شتاذ  لن�شره كاماًل، ونقاًل عن طبعة  �لكتب  �لمخطوطة �لأخرى من بع�س دور  بن�شخه  �أظفر  �أن  ع�شى 

و�لن�شر،  و�لترجمة  �لتاأليف  لجنة  مطبعة  �لقاهرة،  �لر�بعة،  �لطبعة  �لبلغاء.  ر�شائل  في  ن�شرها  �لتي  علي  كرد  محمد 

�لأمانة  ا على  وتاأ�شي�شً �ل�شعوبية...  �لرّد على  �أو  �لعرب  1954م، �س244-277، وجعل عنو�نها: كتاب   ،1374
�لأ�شل  من  بل هي جزء  ناق�شة،  – �أّنها  – هنا  ر  و�أذكِّ �لمتن،  في  �لحو��شي ول  في  ل  �شيًئا،  منها  ر 

ّ
�أغي لم  �لعلمية، 

�لمخطوط«. ينظر كتابه، �س271، وما بعدها.

)2( ومن �ل�شروري �أن ن�شير هنا �إلى �أنَّ �لدكتور عبد �هلل �لجبوري، مال �إلى هذ� �لعنو�ن في كتابه عن �بن قتيبة �عتماًد� 

على ن�ّس )غريب �لحديث(. ينظر، �س134.

)3( جاء في مقّدمة تحقيق عيون �لأخبار، 32/4، ما ياأتي: »ف�شل �لعرب على �لعجم �أو كتاب �لعرب وعلومها... ن�شر 

بع�شه �لأ�شتاذ جمال �لدين �لقا�شمي �أحد علماء دم�شق في �لمجلد �لر�بع من �لمقتب�س«، وفقه �لن�ّس يوؤدي �إلى �أنَّ 

�لنا�شر في �لمقتب�س هو �لقا�شمي، ولم �أجد في �لمجلة ما ي�شير �إلى هذ� �لأمر.
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قليلة  �لبلغاء(، وهي  )ر�شائل  ن�شرة  في  ا  �شريعة وخ�شو�شً عابرة  �إ�شار�ت  وغيرها، خال 

�إلى  جًد� عمادها �شرح بع�س �لكلمات �لغريبة، وقد كان �لق�شد ن�شر �لن�س، وتقديمه 

�ء، ول ريب �أّن �لأ�شتاذ كرد علي - M - قّدم خدمة جليلة للكتاب، ولمن يريد 
ّ
�لقر

�لكتاب  �إخر�ج  ��شتطعنا  لما  �لن�شر  هذ�  لول  �إذ  �لقطعة؛  تلك  بن�شره  بعد  فيما  تحقيقه 

كاماًل كما �شنرى بعد قليل.

 �أّما �لأ�شل �لثاني - وهو �لمخطوط - فهو ن�شخة محفوظة بد�ر �لكتب �لم�شرية برقم 

)1864( �أدب، دخل فهار�س �لكتب �لعربية فيها منذ �شنة 1927 للميالد، ورّبما قبلها، فهذ� 

هو تاريخ �لطبع، وكانت �لفهر�شة �آخر �شهر مايو �شنة 1926 للميالد، وحمل هذ� �لمخطوط 

م �لفهر�س و�شًفا  عنو�نين هما: )ف�شل �لعرب على �لعجم �أو كتاب �لعرب وعلومها(، وقدَّ

بن  �هلل  هبة  �لفتوح  �أبي  بخط  قديم،  بخط  مخطوطة  مجموعة  �شمن  منه،  »جز�آن  هو:  له 

583هـ، وبها تقطيع كثير،  يو�شف بن خمرتا�س، فرغ من كتابتها في �شهر ربيع �لأول �شنة 

و�أكل �أر�شة، وهذ� �لكتاب ناق�س من �لأول، و�أّول �لموجود منه في �أثناء �لكالم على تناول 

رقمها  �لآخر،  قبيل  خرم  منه  �لثاني  وبالجزء  �لكتاب،  �آخر  �إلى  وينتهي  و�آد�به...  �لطعام، 

، وذكر هذ� �لمخطوط عدد من �لباحثين وهم يتحّدثون عن �بن قتيبة وكتبه، نذكر 
)1(

»1864

 ،
)4(

�لخطيـب �لديـن  ومحـب   ،
)3(

�لح�شينـي �إ�شحاق  و�لدكتـور   ،
)2(

بركلمان كارل  منهـم: 

 ،
)7(

�لجبوري عبد�هلل  و�لدكتور   ،
)6(

عكا�شة ثروت  و�لدكتور   ،
)5(

�لأخبـار عيون  وم�شّحـح 

�إكمال  �لمعتمد في  وتمكنُت من �لح�شول على ن�شخة م�شّورة عن هذ� �لمخطوط كانت 

�لكتاب، وتقديمه ب�شورته �لحا�شرة، ويظهر من �لو�شف �لمتقّدم للمخطوط مقد�ر �ل�شرر 

�لذي حّل به، وبعد �لقر�ءة �لمتكّررة فيه تبّين بوجه ل يقبل �ل�شّك �شبب �إعر��س �لمحققين 

)1( فهر�شت �لكتب �لعربية، 272/3.

)2( تاريخ �لأدب �لعربي، 227/2.

)3( �بن قتيبة، �س75.

)4( �لمي�شر و�لقد�ح، �س23.

)5( عيون �لأخبار، 32/4.

)6( �لمعارف، �س52.

)7( �بن قتيبة، �س135، ودر��شة في كتب �بن قتيبة، �س127.
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عنه هذ� �لزمن �لطويل، فالقر�ءة فيه ع�شيرة جًد� تكاد تكون م�شتغلقة، و�لنق�س في �أّوله يهّدد 

ن�س  تقديم  يجعل  �أور�قه  من  �لكثير  �أ�شاب  �لذي  �لطم�س  �أو  �لتقطيع  �إنَّ  ثم  برّمته،  �لعمل 

متكامل مفهوم �أقرب �إلى �لمحال، وفيما ياأتي و�شف دقيق له.

�أربع  ��شتغرق  �إليه  �لم�شار  �لخرم  �أنَّ  �أي  ع�شرة،  �لخام�شة  �لورقة  من  �لمخطوط  يبد�أ   

�لثالثة  �لأ�شطر  على  �أثَّر   - �لرطوبة  بقايا  من  لعلَّه   - وتقطيع  طم�س  وهناك  ورقة،  ع�شرة 

�لأولى من و�شط كّل ورقة، وينزل مر�ت �إلى �ل�شطر �لر�بع، ويخّف هذ� �لطم�س تدريجًيا 

ت�شع  ورقة من مجموع  �أربًعا وع�شرين  �حتّل  �أّنه  �أي  و�لثالثين،  �لتا�شعة  �لورقة  في  لينتهي 

و�شتين ورقة هو �لمخطوط كّله. و�لورقة ذ�ت مقا�س 13 × 20 �شم، تحوي �لو�حدة منها 

�شتة ع�شر �شطًر� تقريًبا، وفي �ل�شطر �لو�حد �شبع كلمات تزيد �أو تنق�س بمقد�ر كلمة. �أّما 

�لخط فمعتاد، غير �أنَّ �لنا�شخ يعمد فيه �إلى �ل�شتعا�شة عن �لهمزة بالياء في و�شط �لكلمة، 

�إذ� كانت في �آخر �لكلمة. و�إثبات �لألف في �آخر �لفعل �لم�شارع مثل  �إهمال كتابتها  �أو 

�لفعل )يخلو( يكتبه هذ� )يخلو�(، وترك �إعجام �لحروف في �أماكن كثيرة، وهذ� ما ي�شيف 

�شعوبة جديدة �أمام �لقر�ءة �ل�شليمة، ونلحظ �شو�ًد� يغطي بع�س �لأور�ق - وخا�شة �لأولى 

- يبدو �أّنه من تاأثر �لمد�د �لذي ُكتب به �لمخطوط بالرطوبة، و�شوء �لحفظ، وينتهي �لجزء 

�لأول بالورقة �لثالثين، ليبد�أ �لجزء �لثاني بالورقة �لثانية و�لثالثين؛ لأنَّ �لعنو�ن �حتّل ورقة 

وحده، وينتهي �لجزء �لثاني بالورقة �لتا�شعة و�ل�شتين لينتهي بها �لكتاب، وجاءت �لخاتمة 

على �لنحو �لآتي: »تمَّ كتاب �لعرب وعلومها و�لحمد هلل رب �لعالمين...«، وفي �لهام�س 

ه: »قوبلت و�شحّحت معار�شة بالأ�شل«، ويعّلق �لدكتور �إ�شحاق �لح�شيني  �لأيمن ما ن�شُّ

�لتي  �لموؤلف  ن�شخة  من  �أفاد  �لنا�شخ  �أنَّ  على  يدّل  »وهذ�  بقوله:  �لأخير  �لن�ّس  هذ�  على 

�إنَّ  �لقول  ، ون�شتطيع 
)1(

�لموجودة« �لن�شخة  تاريخ كتابة  يبعد كثيًر� عن  �أُلَّفت في وقت ل 

هذه �لن�شخة ُنقلت عن �أّم قديمة يبدو �أنها ُفقدت بمرور �لزمن، وهذ� مّما يرفع من �شاأنها، 

ويعلي قيمتها، لول ذلك �ل�شرر �لج�شيم �لذي �أ�شابها. ولعّل �لو�شف �ل�شابق قّدم �شورة 

تقريبية للمخطوط و�لحال �لتي هو عليها، ي�شاف �إلى ذلك كّله تلك �لمحاذير �لتي يعرُفها 

)1( �بن قتيبة، �س69-68.
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�لمحّققون من قيام �لتحقيق على ن�شخة فريدة، غير �أنَّ �لعمل �أخذ نهجه �لمعتاد ب�شيء من 

�ل�شبر، و�لمثابرة.

ب�شدد  ونحن  جًد�  مهّمين  نر�هما  �أمرين  عند  نقف  �أن  من  �لمقام  هذ�  في  لنا  ولبدَّ   

قتيبة  �بن  عن  كتابه  في  يذكر  �لح�شيني  �لدكتور  �أنَّ  �أولهما  �لمخطوط:  هذ�  عن  �لحديث 

�أنَّ »في د�ر �لكتب )�أدب 1864( مخطوطة مكتوبة في �شنة 283هـ تحتوي �لمجلَّد �لثاني 

�إلى  �لح�شيني  �لدكتور  ُي�شر  ولم   ،
)1(

�لعيوب« من  كثير  مع  �لأول  من  قليلة  و�شفحات 

م�شدره، غير �أنَّنا نالحظ �أنَّ �لو�شَف �لذي يقّدمه لهذه �لمخطوطة هو عينه �لو�شف �لذي 

�أخرى  ن�شخة  �أدب(، ولو كانت هناك  ينطبق على مخطوطتنا، ورقمها و�حد هو )1864 

في �لد�ر لحملت رقًما �آخر غير هذ� �لرقم، ي�شاف �إلى هذ� �أنَّ فهر�س �لكتب �لعربية بد�ر 

�لكتب ل ي�شير �إلى مخطوطة لهذ� �لكتاب غير هذه �لتي بين �أيدينا، مع �أنَّ خطة �لعمل في 

ذلك �لفهر�س و��شحة؛ فهو يورد ن�شخ �لكتاب، - �إن كان له ن�شخ - مهما كثرت، وتحمل 

�لكتاب  هذ�  من  �أخرى  ن�شخة  �لد�ر  �متلكت  ولو  �لأخرى،  عن  مختلًفا  رقًما  ن�شخة  كلُّ 

لأدرجتها في فهار�شها �ن�شجاًما مع �لعمل كّله.

في  �لح�شيني  �لدكتور  ي�شوقها  �لتي  �لنقول  �أنَّ  هو  �لن�شختين؛  تطابق  يوؤّكد  �آخر  و�أمر 

يريد  �أّنه  لل�شّك  مجاًل  يدع  ل  بما  مخطوطنا  في  هو  ما  مع  تتطابق  �لمخطوط  عن  كتابه 

وهو  )283هـ(،  عنده  فهو  �لن�شخة؛  تاريخ  في  وقع  لب�ًشا  �أّن  و�أعتقد  �لمخطوطة.  هذه  بها 

�لن�شيان؛ وهو كثيًر� ما يقع،  �أو  هنا )583هـ(، فلعلَّ �لرقم �لأخير تغّير عنده ب�شبب �ل�شهو 

و�شبحان �هلل تعالى �لذي تّنزه عنهما.

�لم�شرية  �لكتب  د�ر  �إنَّ  يقول:  �لجبوري  �هلل  عبد  �لدكتور  نرى  �لأمر  لهذ�  وتتّمًة 

»تحتفظ... بن�شختين مخطوطتين منه؛ �لأولى: وتقع في جز�أين، �شمن مجموعة مخطوطة 

كتبها: �أبو �لفتوح هبة �هلل بن يو�شف بن خمرتا�س في �شنة ت�شع وثمانين وخم�شمئة للهجرة، 

�لجزء �لأول،  ينتهي  ثمَّ  �لطعام و�آد�به،  تناول  �لموجود منها قوله في  ناق�شة �لأول، و�أول 

)1( �بن قتيبة، �س75.
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و�لن�شخة  و�ل�شعر...  و�لحكم  �لعلوم  في  �لعرب  ف�شل  وفيه كالم على  �لثاني  �لجزء  ويبد�أ 

كامل،  منها  �لثاني  جز�أين،  في  �أدب(   –  1864( برقم  مخطوطة  مجموعة  ت�شّمها  �لثانية 

�أنَّ  �لمالحظ  ومن   .
)1(

ومئتين« وثمانين  ثالث  �شنة  في  كتبت  قليلة...  �أور�ق  �لأول  ومن 

�لن�ّس �ل�شابق يخلو من م�شدر يوّثق ما فيه، وتاأتي )�لن�شخة �لأولى( غفاًل بال رقم في د�ر 

 �أ�شار �إلى هاتين �لن�شختين، ي�شاف �إل هذ� 
)2(

�لكتب �لم�شرية، ولم �أجد �أحًد� من �لباحثين

�أنَّ �لدكتور �لجبوري نف�شه يكتفي في بحثه )در��شة في كتب �بن قتيبة( بالإ�شارة �إلى ن�شخة 

خبر  منه  ��شتقى  �لذي  �لمورد  �إلى  �أر�شدنا  ولو  �أيدينا،  بين  �لتي  هي  �لكتاب؛  من  و�حدة 

�لن�شخة �لثانية لقّدم لهذ� �لعمل فائدة جليلة.

ا، فبعد �أن ي�شوق خبر ن�شخة   �أّما �لأمر �لثاني فهو متعّلق بالدكتور �إ�شحاق �لح�شيني �أي�شً

�أّما مخطوطتي فتحوي �لمادة في كّل من �لمجّلدين مع  د�ر �لكتب ي�شيف قائاًل: »... 

. �إنَّ كالم �لدكتور 
)3(

ن�شو�س �أخرى ز�ئدة، �أُخذت من مر�جع متعددة لتمالأ �لفجو�ت«

�لدكتور �لجبوري  تامة من �لكتاب،وهذ� ما دعا  يوؤكد �متالكه ن�شخة  �ل�شابق  �لح�شيني 

�إلى �لقول: »وفي خز�نة �لدكتور �إ�شحاق مو�شى �لح�شيني ن�شخة كاملة من هذ� �لكتاب 

، غير �أنَّ ن�ّس �لدكتور �لح�شيني يوحي بالتقطيع �لذي �أ�شاب مخطوطته �أي�شًا، 
)4(

�لنفي�س«

ن�شير  �أن  �ل�شروري  ومن  �لفجو�ت،  مالأت  �لتي  �لز�ئدة  �لن�شو�س  تلك  معنى  فما  و�إل 

�بن  كتابه عن  في  �لح�شيني  �لدكتور  عليها  �عتمد  �لتي  �لن�شو�س  �أنَّ  �إلى  �أخرى  مّرة  هنا 

�لن�شختين،  بت�شابه  يوحي  وهذ�  �لكتب  د�ر  مخطوطة  ن�شو�س  مع  متطابقة  قتيبة،كانت 

و�تفاقهما في جو�نب كثيرة.

�لن�شخة في فهار�س �لمخطوطات، ومكتبة  �لبحث عن هذه  �أّي حال فقد بد�أ  وعلى 

ْحُت  ُن�شِ حتى  تذكر،  نتيجة  بال  �لأردني  �لعربية  �للغة  مجمع  ومكتبة  �لأردنية،  �لجامعة 

)1( �بن قتيبة، �س135.

)2( وهم �لذين ذكرنا �أ�شماءهم فيما �شبق، ووّثقنا ن�شو�شهم من �لكتب �لتي حقّقوها، �أو كتبوها عن �بن قتيبة.

)3( �بن قتيبة، �س75.

)4( �بن قتيبة و�ل�شعوبية، �س136.
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ب�شوؤ�ل �لدكتور كامل �لع�شلي - عليه رحمة �هلل - عنها، فكتبُت �إليه �أ�شت�شيره، وهو ذو 

اًل  متف�شَّ فاأجابني  خا�شة،  �ل�شريف  و�لقد�س  عامة،  فل�شطين  بمخطوطات  و��شعة  خبرة 

بر�شالة كريمة بتاريخ 1992/8/6م يفيدني فيها �أنَّه لم َيَر هذ� �لمخطوط �شمن مخطوطات 

�لإ�شالمية  �لدر��شات  )مركز  على  و�أحالني  عليها،  �ّطلع  قد  كان  �لتي  �لح�شيني  �لدكتور 

�أهدى  �لح�شيني  �لدكتور  لأنَّ  �ل�شريف؛  �لقد�س  في  �لعربي(  �لطفل  د�ر  لموؤ�ش�شة  �لتابع 

فا�شطررت  جو�ًبا،  �أتلقَّ  فلم  �أ�شاأله  مّرة  غير  �لمركز  هذ�  �إلى  فكتبُت  له،  مخطوطاته 

هذ�  وجود  بعدم  �لمركز  مدير  و�أفاده  �إليهم،  فذهب  �لقد�س،  �إلى  ي�شافر  بمن  لال�شتعانة 

�لمخطوط لديهم.

و�أردت �أن �أقطع �ل�شّك باليقين، �إذ نمى �إلى علمي �أنَّ �لدكتور �لح�شيني كان قد �أعّد 

�لباحثين هما:  من  �ثنان  فيه  �شاعده  �إ�شر�فه،  تحت  يملكها  �لتي   
)1(

للمخطوطات فهر�شًا 

جمال وعزيز جار �هلل، وبعد بحث طويل عن هذ� �لفهر�س ظفرُت بن�شخة منه في مكتبة 

ان/ �لمملكة �لأردنية �لها�شمية، وهذه  �لمجمع �لملكي لبحوث �لح�شارة �لإ�شالمية بعمَّ

�لن�شخة، مكتوبة بخط �ليد، وفي بع�س �شفحاتها �إ�شارة �إلى �أنَّه خّط �لدكتور �لح�شيني، 

قتيبة،  لبن  �أو  �لمخطوط،  لهذ�  ذكًر�  فيه  �أجد  لم  دقيًقا  َنْخاًل  �لفهر�س  هذه  َنْخِل  وبعد 

فيئ�شُت من �لعثور على هذه �لن�شخة؛ �إذ لو كانت موجودة لورد ذكرها في هذ� �لفهر�س، 

�أعتقد  �إ�شر�فه، وبد�أت  �لعمُل تحت  �لح�شيني كان حيًّا، وجرى  �لدكتور  �أنَّ  ا  وخ�شو�شً

�أنَّ هذه �لن�شخة هي �شورة �أخرى من ن�شخة د�ر �لكتب  �إلى درجة �ليقين  �عتقاًد� ي�شل 

ب�شبب تلك �لفجو�ت، ومطابقة ن�شو�شها ن�شو�س مخطوطة �لد�ر.

في  �لأمريكية  �لجامعة  مكتبة  في  �لن�شخة  هذه  وجود  من  �أتاأّكد  �أن  ا  �أي�شً وُن�شحُت 

�س فيها، فلعّله �أهدى �شيًئا من كتبه - وبينها  بيروت؛ لأنَّ �لدكتور �لح�شيني كان قد درَّ

�لأ�شتاذ  بعلبكي  رمزي  �لدكتور  �إلى  فكتبُت  �لعامرة،  مكتبتها  �إلى   - �لمخطوط  هذ� 

اًل باأّنه بعد �لبحث و�لتق�شي لم يجد له �أثًر�، وعند  بالجامعة �أطلُب عونه، فاأجابني متف�شِّ

)1( ينظر دليل فهار�س �لمخطوطات في �لمجمع �لملكي لبحوث �لح�شارة �لإ�شالمية، �لأردن، وفل�شطين، �س4، وفيه 

ذكر لهذ� �لفهر�س �لذي �أُعّد في �شنة 1975م.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   32 24/8/10   12:24 PM



33

ذ�ك �أيقنُت �أنَّ ن�شخة �لدكتور �لح�شيني في �شمير �لغيب �لذي ل يعلمه �إّل �هلل �شبحانه 

وتعالى.

 تبّين من �لو�شف �ل�شابق لالأ�شلين �أنَّ �لمطبوع ناق�س من �لآخر، و�لمخطوط ناق�س من 

�لأول، �أي �أّن �لو�حد منهما يكمل �لآخر، ولعّل هذ� من ح�شن �لحظ و�لتوفيق �لذي م�ّس 

هذ� �لكتاب بعد �ل�شرر �لذي حّل به، ولذلك عمدُت �إلى �لتوفيق بينهما، فبد�أت بالمطبوع 

لن�شتاأنف مع  �لمطبوع،  �نتهاء  �إلى  �لمخطوط، وبعده  �تفاقه مع  بدء  �إلى  �أ�شرُت  ثّم  وحده، 

�أ�شلكه  �لطريق  هذ�  �شوى  �أمامي  يكن  ولم  �لكتاب،  نهاية  �إلى  وهكذ�  وحده،  �لمخطوط 

فقد  �لأور�ق،  بع�س  �أ�شاب  �لذي  و�لتقطيع  �لفجو�ت  �أّما   ،
)1(

له وتجويًد�  للعمل،  �إتماًما 

عملُت جاهًد� على �شّد �لكثير منه �عتماًد� على كتب �بن قتيبة �لأخرى، و�لكثير من م�شادر 

�لتر�ث �لعربي، وقد �أعانت تلك �لمحاولت �لتي �آتت �أكلها في كثير من �لأحيان على تقديم 

.M شورة متكاملة للكتاب، لعلَّها �ل�شورة �لتي �أر�دها �شاحبه�

-5-

 �أ�شتطيع تلخي�س �لعمل �لذي قمُت به خدمة لهذ� �لكتاب بالنقاط �لآتية:

�لم�شادر،  على  معتمًد�  و�لمخطوط  �لمطبوع  باأ�شليه:  للن�ّس  �شليمة  قر�ءة  تقديم   -  1

ا. ا كتب �بن قتيبة، مع محاولة تجّنب �لأخطاء �لتي وقعت في �لمطبوع خ�شو�شً وخ�شو�شً

2 - �لتوفيق بين �لمطبوع و�لمخطوط، كما �أ�شرُت �شابًقا، وهو �ل�شبيل �لوحيد لإخر�ج 

�لكتاب بعد �لنق�س �لذي �أ�شاب �لمطبوع و�لمخطوط على حد �شو�ء.

3 - �إثبات �لفروق بين �لمطبوع و�لمخطوط، وذلك حين تالقيا في قليل من �لأور�ق.

4 - �شبط �لن�ّس بال�شكل.

)1( لم يكن هذ� �لنهج بدًعا في ذ�ته، فقد �شبقتنا �أعمال حاول فيها محقّقوها �أن يقّدموها ب�شورة متكاملة، وذلك من 

خالل �لتوفيق بين �لمطبوع و�لمخطوط من �أ�شولها، نذكر هنا عملين لأ�شتاذين جليلين هما: عبد �ل�شالم هارون في 

تحقيقه كتاب )وقعة �شفين(؛ �إذ �عتمد مطبوًعا لالأ�شل وحده، و��شتخرج من �شرح نهج �لبالغة لبن �أبي �لحديد 

بين  وّفق  �أرد�شير( حين  )عهد  تحقيقه  في  عبا�س  �إح�شان  و�لدكتور  �لكتاب،  ذلك  من  ثانية   ن�شخة  �أي�شًا  �لمطبوع 

مخطوط للعهد ومطبوع، في �شبيل �إخر�ج ن�ّس متكامل، تنظر مقدمة �لعهد.
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على  �عتماًد�  �إليها  �أ�شير  �لتي  �لفجو�ت  مو��شع  �شّد  في  �ل�شادقة  �لجاّدة  �لمحاولة   -  5

لم  طوياًل  ووقًتا  كبيًر�،  جهًد�  �لعمل  هذ�  كّلف  وقد  �لأخرى،  و�لم�شادر  قتيبة،  �بن  كتب 

ت بع�س �لمو��شع �لتي لم  يكن منهما بّد بغية تقويم �لن�ّس، و�إذ�عته بال�شورة �لالئقة، وقد ندَّ

�أتمّكن من �شّدها، وقد �أُثبت هذ� كّله في مو��شعه باإ�شار�ت و��شحة.

6 - رّد �لآيات �لكريمة �إلى مو��شعها في �شورها مع �أرقامها.

وم�شادر  �لمعتمدة،  �لحديث  كتب  من  �لنبوية  و�لآثار  �ل�شريفة  �لأحاديث  تخريج   -  7

�لتاريخ و�لأدب.

�شعر  �أو  ديو�ن  له  توّفر  �إن  �ل�شاعر  ديو�ن  على  فيه  �عتمدُت  وقد  �ل�شعر،  تخريج   -  8

جُت من �لم�شادر مع �لعناية باأقدمها. مجموع، فاإن لم يكن له ديو�ن خرَّ

- �لترجمة لالأعالم ترجمات مخت�شرة مفيدة، مع �لإحالة �إلى م�شادر هذه �لتر�جم،   9

و�أغفلُت �لترجمة للم�شهورين منهم - مثل �لأنبياء عليهم �ل�شالم، وم�شاهير �ل�شحابة ر�شو�ن 

�هلل عليهم، وكبار �ل�شعر�ء - �عتماًد� على تد�ول �أ�شمائهم ومعرفة �لمخت�شين وغيرهم بهم، 

وخ�شية �أن تكون �لترجمة في هذه �لحال ف�شوًل وزيادة، ل تو�شيًحا وفائدة.

10 - تخريج �لأمثال و�لأقو�ل من كتب �لأمثال و�لأدب �لعامة.

11 - توثيق �لأخبار من �لم�شادر �لتاريخية �لمعتمدة مثل �لطبري؛ و�لم�شعودي، و�بن 

�لأثير، وم�شادر �لأدب �لأخرى.

�ل�شعر،  في  �أم  �لنثر  في  �أكانت  �شو�ء  �لن�ّس  في  �لو�ردة  �لغريبة  �لألفاظ  �شرح   -  12

و�عتمدُت على ل�شان �لعرب، وكثيًر� ما �أترك �لإ�شارة �إليه خ�شية �لتطويل، و�آثرُت �أن �أ�شير 

فيه  �لمو�د  بع�س  �أنَّ  فمعروف  للّدقة،  طلًبا  بالمادة،  و�ل�شفحة ل  �لجزء  برقم  �لل�شان  �إلى 

�أغنيُت  �إ�شافًيا  �لمق�شود جهًد�  �لعثور على  ي�شبح  ذ�ك  لت�شتغرق �شفحات، وعند  تطول 

�لآخرين عنه.

13 - �شنع �لفهار�س �لفنية للكتاب؛ وهي فهار�س: �لقر�آن �لكريم- �لحديث �ل�شريف- 
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�ل�شعر- �لأعالم- �لطو�ئف و�لقبائل و�لأمم- �لأمثال- �لأماكن.

�أيدي �لد�ر�شين، ومحّبي  �أ�شعه بين   هذ� عملي في هذ� �لكتاب �لذي ��شتغرق �شنو�ت 

تر�ثنا �لعربي، و�أرجو �أن �أكون قد قّدمُت �شيًئا نافًعا لتر�ث �بن قتيبة خا�شة، و�لتر�ث �لعربي 

يثيبني، ولكلِّ  �أن  �لقادر على  �لثاني فاحت�شبه عنده �شبحانه فهو  �لعمل  �أّما وجه هذ�  عامة. 

�مرئ ما نوى. رب �غفر لي و�رحمني برحمتك �لتي و�شعت كلَّ �شيء، رب �أنت تعلم ما 

�أخفي وما �أعلن وما يخفى على �هلل �شيء ل في �لأر�س ول في �ل�شماء، رب ل تكلني �إلى 

 
ّ
�لأمي �لنبي  و�لعجم  �لعرب  �شيد  على  �هلل  ف�شلك، و�شلى  �شاآبيب  من   

ّ
علي و�أ�شبغ  نف�شي، 

محمد بن عبد �هلل �شالة وت�شليًما �إلى يوم يبعثون، و�لحمد هلل رب �لعالمين.

د. وليد محمود خال�ص
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�لجزء �لأول

1
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* �لجزء �لأول

ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�ضلى �هلل على محمد و�آله و�ضّلم ت�ضليًما

�لّنعم �شاكرين، وعند  �أبو محمد عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة: جعلنا �هلل و�إياك على   قال 

وحمّية  �لع�شبية،  فتنة  من  و�أعاذنا  ر��شين،  عطائه  من  وبالق�شم  �شابرين،  و�لبلوى  �لمحن 

كّل  عن  �لعرب  تدفع  �ل�شدر   
)1(

وَنَغل �لح�شد  بفرط  فاإنَّها  �ل�شعوبية،  وتحامل  �لجاهلية، 

ف�شيلة، وُتلحق بها كلَّ رذيلة، وتغلو في �لقول، وُت�شرف في �لذّم، وتبهت بالكذب، وتكابر 

، وتطرف منه 
)2(

�لعيان، وتكاد تكفر ثم يمنعها خوف �ل�شيف، وتغ�سُّ من �لنبي  بال�شجا

وفي  �لهلكة،  �لإفر�ط  وفي  و��شطفى،  ب  قرَّ مّمن  بعدها  بقدر  �هلل  من  وتبعد  �لقذى،  على 

�لغلّو �لبو�ر.

، وَمْن تبّين �أمر 
)3(

 و�لح�شد هو �لد�ء �لعياء، �أول ذنب ُع�شي �هلل به في �لأر�س و�ل�شماء

لأنَّ  �لف�شيلة؛  لموؤتي   
)4(

�لنعمة، وعد�وته و�هب  على  �شخطَه  �أوجب  �لنظر،  بعْدل  �لح�شد 

ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   {ۋ   يقول:  تعالى  �هلل 

�لحظوظ،  وقا�شم  �لرزق،  – با�شط  وتعالى  – تبارك  فهو   .
)5(

ائ  ەئ  ەئ  وئ{

)1( �لنَّغل: �لف�شاد.

)2( �ل�شجا: ما �عتر�س في حلق �لإن�شان من عظم �أو عود �أو غيرهما، وغ�سًَّ بال�شجا - هنا -: كناية عن �لألم �لمحبو�س 

رف �إطباق �لجفن على �لجفن، و�لقذى ما يقع في �لعين وما ُترمى  و�لحقد �لدفين، ومثله تطرف على �لقذى، فالطَّ

به، فاإذ� طرفت عليه �آذ�ها و�آلمها، وهذه �لأخرى كناية عن �لحقد �لدفين.

)3( ينظر عيون �لأخبار، 11/2، وفيه: ».... �أّما في �ل�شماء فح�شد �إبلي�س �آدم، و�أّما في �لأر�س فح�شد �بن �آدم �أخاه حتى 

قتله«، وبهجة �لمجال�س، 409/1، وفيه: »كان يقال: �أول ما ع�شي �هلل به في �ل�شماء و�لأر�س �لح�شد و�لحر�س، 

ذهبو� �إلى �أنَّ �إبلي�س ح�شد �آدم فلم ي�شجد له«، وينظر �لعقد �لفريد، 320/2، ففيه تف�شيل و�ٍف.

)4( في �لمطبوع: )وعدو�ته(، وهو خطاأ مطبعي.

)5( �لزخرف، 32.
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�بن  وقال  �أجرى.  ما  غاية  �إلى   
)1(

وجاٍر �أعطى،  ما  �آخذ  و�لمح�شود  بالعطاء.  و�لمبتدئ 

.
)2(

م�شعود: ل تعـادو� نعم �هلل. قيل: وَمْن يعادي نعم �هلل؟ قال: حا�شد �لنا�س

.
)3(

 وفي بع�س �لكتب يقول �هلل: �لحا�شد عدو لنعمتي، مت�شّخط لق�شائي، غير ر��ٍس بق�شمي

 وقال �بن �لمقفع: �لحا�شد ل يبرح ز�ريًا على نعمة �هلل ل يجد لها َمز�ًل، ويكّدر على 

نف�شه ما به فال يجد لها طعًما، ول يز�ل �شاخًطا على َمْن ل يتر��شاه، ومت�شّخًطا لما ل ينال 

فوقه، فهو مكظوم َهِلع، جزوع ظالم، �أ�شبه �شيء بمظلوم محروم �لطلبة، منّغ�س �لمعي�شة، 

م له يغلب، و�لمح�شود يتقّلب في  ُيْق�شَ َم له يقنع، ول على ما لم  د�ئم �ل�شخطة، ل بما ُق�شِ

لها على قطع و�نتقا�س. ولو  �لنا�س  يقدر  ة ل  �إلى مدَّ فيه  ُممهاًل  لل�شرور،  مبا�شًر�  ف�شل �هلل 

�شبر �لح�شود على ما به و�شمر لحزنه كان خيًر� له؛ لأّنه كلَّما هرَّ خ�شاأه �هلل، وكلَّما نبح 

، {پ   پ   پ            ڀ   ڀ        ڀ   
)4(

ُقذف بحجره، وكّلما �أر�د �أن يطفئ نور �هلل �أعاله �هلل

:
)6(

. وهلل درُّ �لقائل
)5(

ڀ      ٺ   ٺ{
ٍ ــة ــل ــي ــض ــ� ف ــــَر  ــــضْ ــــ� نَ �هللُ  �أر�َد  و�إذ� 

ـــا لــــ�ــــضــــاَن حـــ�ـــضـــوِد ـــه ــــــــــاَح ل يـــــوًمـــــا �أت

ــــــاورْت ـــاُل �لــــنــــاِر فــيــمــا ج ـــع ـــت ـــض ـــــول �� ل

�لعوِد)7( َعــــــْرف  طـــيـــُب  ـــرف  ـــع يُ كــــان  ـــا  م

 ،
)8(

�أ�شد ن�شًبا للعرب من �ل�شفلة و�لح�شوة �أر�شخ عد�وة، ول  �أَر في هذه �ل�شعوبية  ولم 

�لعجم، وذوو �لأخطار منهم، و�أهل  �أ�شر�ف  فاأّما  �لقرى.   
)10(

�أكرة �لنبط، و�أبناء   
)9(

و�أوبا�س

)1( في �لمطبوع: )وجار(.

)2( ينظر �لعقد �لفريد، 320/2، وبهجة �لمجال�س، 407/1، ونهاية �لأرب، 285/3.

)3( ينظر عيون �لأخبار، 10/2، و�لعقد �لفريد، 320/2، ولعلَّ �بن قتيبة ينقل هذ� �لكالم من بع�س �لكتب �لمقّد�شة.

)4( ُن�شب بع�س هذ� �لكالم �إلى عمر بن عبد �لعزيز في �لفا�شل، �س100، وينظر عيون �لأخبار، 9/2 ففيه هذ� �لقول 

باختالف ي�شير من�شوب �إلى �بن �لمقفع.

)5( �لتوبة، 4.

)6( هو �أبو تمام �لطائي.

)7( ديو�نه ب�شرح �لتبريزي، 397/1، وفيه: )ُطويت( بدل )يوًما(.

)8( ح�شوة �لنا�س: رذ�لتهم.

)9( �لأوبا�س من �لنا�س: �لأخالط، مثل �لأو�شاب؛ وهم �ل�شروب �لمتفرقون.

�ث.
ّ
)10( �أكرة: جمع �أكار؛ وهو �لحر
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�لديانة، فيعرفون ما لهم وما عليهم، ويرون �ل�شرف ن�شًبا ثابًتا.

�ل�شرف ن�شب، و�ل�شريف من كل قوم ن�شيب  �إنَّ  �لعرب:   وقال رجل منهم لرجل من 

�ل�شريف من كّل قوم.

 و�إنَّما لهجت �ل�شفلة منهم بذّم �لعرب؛ لأنَّ منهم قوًما تحلَّو� بحلية �لأدب، فجال�شو� 

بو� من �ل�شلطان، فدخلتهم �لأنفة لآد�بهم،  ، فُقرِّ
)1(

�لأ�شر�ف، وقوًما �تَّ�شمو� بمي�شم �لكتابة

و�لغ�شا�شة لأقد�رهم من لوؤم مغار�شهم، وُخْبث عنا�شرهم. فمنهم َمْن �ألحق نف�شه باأ�شر�ف 

عليه،  حجاب  ل  ف�شيح  باب  في  ودخل   ،
)3(

و�أ�شاورتهم ملوكهم  �إلى   
)2(

�لعجم،و�عتزى

عي �ل�شرف  �أقام على خ�شا�شة ُينافح عن لوؤمه، ويدَّ ون�شب و��شع ل مد�فع عنه. ومنهم َمْن 

�شها، وي�شتفرغ مجهوده  للعجم كلِّها؛ ليكون من ذوي �ل�شرف، وُيظهر ُبْغ�س �لعرب يتنقَّ

في م�شاتمها، و�إظهار مثالبها، وتحريف �لَكلم في مناقبها. وبل�شانها نطق، وبهممها �أنف، 

�لتاأويالت  �حتمل  و�إن  ره،  و�إن ظهر حقَّ �شتره،  فاإن هو عرف خيًر�  ت�شلَّح عليها،  وباآد�بها 

 ،
)4(

�شه ر عنه، و�إن لم يجده تخرَّ �شرفه �إلى �أقبحها، و�إن �شمع �شوًء� ن�شره، و�إن لم ي�شمعه نقَّ

:
)5(

فهو كما قال �لقائل

عــلــمــو� و�إن  يـُــخـــفـــوُه  ــَر  ــي ــخ �ل ــعــلــمــو�  ي �إن 

بهتو�)6( ــمــو�  ــل ــع ي ـــم  ل و�إن  ــــــع،  �أذي ـــًر�  ـــض �

ل �لجاحظ �لحديث عن �أولئك �لكّتاب �لذين ي�شير �إليهم �بن قتيبة في و�حد من ر�شائله هي )ذّم �أخالق �لكّتاب(،  )1( ف�شَّ

وله فيهم كالم نفي�س ي�شير �إلى خبرة ومعرفة و��شعة. تنظر ر�شائل �لجاحظ، 191/2، وما بعدها.

)2( �عتزى: �نت�شب.

ب، �س20، �أو هو قائد �لفر�س 
ّ
ب، وهو �لر�مي، وقيل: �لفار�س، ينظر �لمعر

َّ
)3( �لأ�شاورة: و�حده �إ�شو�ر، �أعجمي معر

كما في ل�شان �لعرب، 388/4.

�س: �لكذب.
ّ
)4( �لتخر

)5( هو طريح بن �إ�شماعيل �لثقفي، �شاعر مجيد من مخ�شرمي �لدولتين �لأموية و�لعبا�شية، �شعره جزل ر�شين، طرق فنوًنا 

�شتى من �أبرزها �لمديح، و�لحكمة، و�لرثاء. تنظر مقدمة �شعره �لمجموع �س7، وما بعدها مع م�شادرها.

)6( �شعره، �س75، ورو�ية �لبيت فيه:

�ضمعو� و�إن  ــوه  ــخــف ي ــر  ــخــي �ل يــ�ــضــمــعــو�  �إن 

كــذبــو� ــو�  ــم ــل ــع ي لـــم  و�إن  ــــــــو�  �أذ�ع �ـــضـــر�ً 

ينظر �لتخريج ففيه حديث طويل عن �ختالف �لرو�ية.  
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.
)1(

له عيب، وخل�س فلم يكن فيه �َشْوب َفا فلم يكن  وَمْن ذ� – رحمك �هلل – �شَ

 وقيل لبع�س �لحكماء: هل من �أحد لي�س فيه عيب؟ 

.
)2( 

 فقال: ل؛ لأنَّ �لذي لي�س فيه عيب هو �لذي ل يموت

 وعائب �لنا�س يعيبهم بف�شل عيبه، وينتق�شهم بح�شب نق�شه، ويذيع عور�تهم ليكونو� 

�شركاءه في عورته، ول �شيء �أحبُّ للفا�شق من زلَّة �لعالم، ول �إلى �لخامِل من عثرِة �ل�شريف، 

:
)3(

قال �ل�شاعر

نف�ضه عـــيـــَب  ـــن  م �لـــنـــا�ـــص  عـــيـــَب  ويــــاأخــــذ 

ــــُب)4( ــــري ق �أردت  �إن  ـــري  ـــم ـــع ل
ٌ
ـــــــر�د  ُم

�ضمعو� و�إن  ــخــفــوه  ي ــر  ــخــي �ل يــ�ــضــمــعــو�  �إن 

ــو� ــذب ك ــعــلــمــو�  ي ـــم  ل و�إن  �أذ�عــــــــو�   �ــضـــــًر� 

:
)5(

وقال �آخر

ـــظـــهـــر غـــيـــٍب ـــــــــت ب و�أجــــــــــــر�أ َمــــــــْن ر�أي

�لعيوِب)6( ذوو  �لــــرجــــال  ـــب  ـــْي َع عــلــى 

)1( �ل�شوب: �لخلط.

ا،  )2( ينظر عيون �لأخبار، 17/2، و�لعقد �لفريد، 336/2، وفيهما �أّن هذ� �لقول لبزرجمهر، وُن�شب في �لعقد �لفريد �أي�شً

3/1 �إلى �لعّتابي، وُن�شب في �لأجوبة �لم�شكتة، �س35 �إلى �شقر�ط.
)3( هو �أرطاة بن �شهية كما في �شمط �لالآلي، 906/2، وهو �أرطاة بن زفر بن عبد �هلل بن مالك... بن �شعد بن ذبيان، 

و�شهية �أّمه. �شاعر ف�شيح متقّدم من �شعر�ء �لدولة �لأموية، �شريف في قومه، جو�د، له و�شف بارع للخيل، ينظر �ل�شعر 

و�ل�شعر�ء، 522/1، مع م�شادر �لمحقق، و�لأغاني، 27/13، وما بعدها.

 ،162/1 ثعلب،  642/2، ومجال�س  �لآد�ب،  19/2، وزهر  �لأخبار،  عيون  في:  ي�شير  باختالف  ن�شبة  بال  �لبيت   )4(

و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س456، وجمهرة �لأمثال، 166/2، وبهجة �لمجال�س، 399/1، و�أمالي �لقالي، 267/2، 

وفي �لهام�س يقول �لم�شّحح: »�لبيت ين�شب �إلى �لم�شتورد �لخارجي كما جاء في �لن�شخة �لمحفوظة بد�ر �لكتب 

ه على هذ� �لم�شتر كرنكو في تعليقاته على كتاب �لأمالي«.
ّ
�لأهلية بباري�س.. وقد نب

)5( ُن�شب �لبيت في �شمط �لالآلي، 906/2، �إلى رجل من ثقيف، ويعّلق �لمحقق بقوله: »ويظهر مّما في �لأدباء 161/4، 

�أنَّه لخالد بن �شفو�ن«، ويريد بالأدباء معجم �لأدباء لياقوت.

)6( �لبيت بال ن�شبة في: عيون �لأخبار، 14/2، و�لبيان و�لتبيين، 58/1، و�لكامل، 1165/3، مع مزيد من �لتخريج، ويقول 
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وقد كان زياد بن �أبي �شفيان حين كثر طعن �لنا�س عليه وعلى معاوية في ��شتلحاقه عمل 

 
)1(

د عليكم فابدهوه َمْن عيَّركم فقّرعوه بمنق�شته، وَمْن ندَّ �لمثالب لولده، وقال:  كتاًبا في 

.
)2( 

بمثلبته؛ فاإّن �ل�شر بال�شر ُيتقى، و�لحديد بالحديد ُيْفلح

 وكان �أبو عبيدة معمر بن �لمثنى �أغرى �لنا�س بم�شاتم �لنا�س، و�ألهجهم بمثالب �لعرب، 

، فنكون كمن �أمر ولم ياأتمر، وَزَجر 
)3(

به و�أبيه �لأقرب �إليه حال نكره �أن نذكرها وحاله في َن�شَ

ن في �لكتب، وتخلد على �لدهر،  عن �لقبيح ولم يزدجر، وهي م�شهورة، ولكن كرهنا �أن تدوَّ

و�أن�شب  قلًبا،  �أتعب  وَمْن  �لقر�آن.  في  بقوله  ويحتّج  �لِعلم،  عنه  ُيحمل  رجل  وهو  ول�شيما 

ن �أر�د �أن يجعل �لح�شنة �شيئة، و�لمنقبة مثلبة، ويحتاج لإخر�ج �لباطل في �شورة  فكًر�، ممَّ

، ي�شحك منها، وُيزري بها، ويذهب في 
)4(

�لحق، فيق�شد من �لمناقب، لمثل قو�ِس حاجب

ذلك �إلى خ�شا�شة �لعود، وقّلة ثمنه؟! وهذ� لو كان على مذ�هب �لّتجار و�ل�شوق في �لّرهون 

�أحقر ما  �أن يدفع  ياألو  �لد�فع ل  �لد�فع؛ لأنَّ  بالعيب على �لآخذ ل على  و�لمعامالت لرجع 

يجد في �أكثر ما ياأخذ، و�لمغبون َمْن ُغرَّ بال�شغير عن �لكبير، و�إنَّما َرَهَن عن �لعرب بما �شمنه 

عنها من كّف �لأذى عن مملكته، حتى يحيو� وتنك�شف عنهم �ل�شنة، ولو كان مكان �لقو�س 

مئة �ألف ر�أ�س من �لغنم عن هذ� �ل�شبب، ما كان �لقو�س �إل �أح�شن بالد�فع و�لقابل؛ لأنَّ �شالح 

�لرجل  يدفع  وقد  و�ل�شرف،  �لعّز  �إ�شالم  من  �أح�شن  �لمال  و�إ�شالم  و�شرفه،  ه  عزُّ هي  �لرجل 

بة، و�أنفة من �لعار. خاتمه، وبرده، �أو رد�ءه عن �لأمر �لعظيم، فال ُي�شلمه خوًفا من �ل�شُّ

�لتم�شه بف�شل  اًبا، قال: 
ّ
�أريد رجاًل عي له رجل:  قال  �لم�شتورد حين  �أخذه من كالم  �لبيت  �لمبرد: »�إنَّ �شاحب هذ� 

معايب فيه«، وفي �أمالي �لقالي، 267/2، �أنَّ �شاحب �لقول هو �لأحنف بن قي�س، و�لأغاني، 23/20، و�شمط �لالآلي، 

�لأمثال،  وجمهرة   ،399/1 �لمجال�س،  وبهجة   ،103/1 �لتن�شي�س،  ومعاهد   ،1233/3 �لأدباء،  ومعجم   ،906/2
166/2، و�لبرهان في وجوه �لبيان، �س53.

)1( �أبدهوه: باغتوه فجاأة.

)2( ينظر تف�شيل ذلك في خز�نة �لأدب، 53/6.

)3( �أبو عبيدة من �أ�شل يهودي، �أ�شلم جّده على يدي بع�س �آل �أبي بكر �ل�شديق ، ينظر �لأغاني، 22/20، ومعجم 

807/2، وما بعدها،  53/6، و�شمط �لالآلي،  2704/6، وما بعدها مع م�شادر �لمحقق، وخز�نة �لأدب،  �لأدباء، 

و�لفهر�شت، �س79.

)4( هو حاجب بن زر�رة �لتميمي، وقو�شه �لم�شهورة �لتي دفعها �إلى ك�شرى ملك �لفر�س رهًنا، وفكَّ �لرهن �بنه عطارد 

بعدها،  وما   ،20/2 �لفريد،  و�لعقد  بعدها،  وما  �س138،  �لديباج،  في  لة  مف�شًّ تنظر  طويلة،  ق�شة  في  وفاته  بعد 

و�لممتع، �س69، وثمار �لقلوب، �س625، وما بعدها، و�لأخبار �لموفقيات، �س272، وخز�نة �لأدب، 354/1، 

وما بعدها.
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: لّما قتل وكيع بن �أبي �شود �لتميمي قتيبة بن م�شلم �لباهلي بخر��شان، 
)1(

 قال �أبو عبيدة

 وهو بمكة وهو حاج، خطب �لنا�س بم�شجد عرفات، وذكر غدر بني 
)2(

وبلغ ذلك �شليمان

تميم، و�إ�شر�عهم في �لفتن، وتوّثبهم على �ل�شلطان، وخالفهم له، فقام �لفرزدق ففتح رد�ءه، 

، فلّما جاءت 
)3(

َرْهًنا بوفاء تميم وُمقاِمها على طاعتك �لموؤمنين، هذ� رد�ئي  �أمير  يا  وقال: 

بيعة وكيع قال �لفرزدق:

ــــن تـــمـــيـــم وفـــــى بــهــا ـــوٍف م ـــي ـــ�ـــض فـــــــدًى ل

ـــــِم)4( ـــــات ـــن وجـــــوه �لأه ـــت ع ـــلَّ ــــــي وج رد�ئ

يريد �لأهتم بن �ُشمي �لتميمي ورهطه.

�أبيه ورهنه  بعير دية  �ألف  �لملوك  لبع�س  ِمن  �لفز�ري �شَ �شّيار بن عمرو بن جابر   وهذ� 

:
)5(

قو�شه، فقبلها منه على ذلك و�شاقها �إليه، وفيه يقول �لقائل

ــ�ــضــت ـــــمَّ تــخــلَّ ـــص ث ـــو� ـــق ـــا �ل ـــن َرهــــنَـّ ـــح ون

ــــا)6( ــــرع ــــٍف عــلــى ظــهــر �لـــــفـــــز�ريِّ �أق ــــاأل ب

)1( ينظر �شرح �لنقائ�س، 537/2، وتاريخ �لطبري، 512/6، وما بعدها، وخز�نة �لأدب، 372/7، وما بعدها، وفيها: 

»قال �لعيني: �لرد�ء في �لبيت �ل�شاهد بمعنى �ل�شيف«، يعني بيت �لفرزدق �لقادم. ول نر�ه وجيًها؛ لأنَّ �لفتح لي�س 

لل�شيف، وخبر )�فتحو� �شيوفكم( ذ�ئع م�شهور.

)2( يريد �لخليفة �شليمان بن عبد �لملك.

 �شابًقا.
َّ
)3( كاأنَّه يعيد ما �شنعه حاجب بن زر�رة مع ك�شرى حين رهن قو�شه عنده كما مر

)4( ديو�نه، 310/2، وفي �لمطبوع: )رد�ي(و)حَلت( بدل )رد�ئي( و)جلَّت(، و�أثبتنا ما في �لديو�ن.

)5( هو قر�د بن حن�س �ل�شاردي كما في �لأغاني، 105/11، وخز�نة �لأدب، 374/7، وبلوغ �لأرب، 21/3، وقر�د 

�شاعر جاهلي من �شعر�ء غطفان �لم�شهورين من بني �شاردة، وهم فخذ من غطفان، قليل �ل�شعر جيده، ويقول �أبو 

�لموؤتلف  ينظر  �شلمى.  �أبي  بن  زهير  هذ�:  �شنع  ن  وممَّ وتّدعيه،  فتاأخذه  �شعره  على  تغير  كانت  �إنَّ غطفان  عبيدة: 

و�لمختلف، �س327، وخز�نة �لأدب، 275/7، وفيها: »... ور�أيُت في �شعر قر�د بن حن�س«، وهو ي�شير �إلى �شعر 

� من �شعره في �لف�شول و�لغايات، �س100.
ً
مجموع لقر�د كان بيد �لبغد�دي، وحفظ �لمعري �شيًئا ي�شير

374/7، و�لأقرع:  �لأدب،  105/11، وخز�نة  بعدها، و�لأغاني،  146/5، وما  �لفريد،  �لعقد  في  و�لبيت  �لق�شة   )6(

�لتام، وهو نعت لكّل �ألف، كما �أنَّ هنيدة ��شم لكّل مئة. ينظر ل�شان �لعرب، 267/8، ووقع هذ� �لرهن قبل حادثة 

حاجب مع ك�شرى.
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.
)1( 

و�شّيار هذ� هو جّد هرم �لذي تنافر �إليه عامر وعلقمة

: ، وذكر �جتماعه مع ن�شاء كان ياألُفهنَّ
)2(

 ومن هذ� �لباب قول جر�ن

ــــَن بـــمـــ�ـــضـــو�كـــي وقــــــد قــــلــــُت �إنَّــــــه ــــب ذه

ــــرُف)3( ــــع ــــيُ �ـــضـــيـــوجـــد هــــــذ� عـــنـــدكـــنَّ ف

، و�أخبرهنَّ �أّنه �شيوجد  يظنُّ َمْن ل يعرف هذ� �لخبر �أنهنَّ �َشلْبَنه �لم�شو�ك، فاعتدَّ عليهنَّ

عندهّن، ويعرف لقدر �لم�شو�ك عندهنَّ وعنده؛ ولأنَّ �لأعر�ب �أنظر قوم في �لتافه �لحقير 

�شجر  من  ب�شروب   
)4(

م�شتحل�س بلد  ونجد  هذ�،  وبهنَّ  به  يظّن  وكيف  له.  خطر  ل  �لذي 

�لم�شاويك ل ُتح�شى، فكيف يبخل على ن�شاء يهو�هنَّ بعود، وهو ي�شطلي به، ويختبز ويطبخ 

ب�شجره، ومتى �حتاج �إلى م�شو�ك منه لم يتكّلفه بثمن، ولم يبعد في طلبه؟! و�لمعنى �أنَّ نجًد� 

، فاأهل 
)5(

تختلف منابته، فمنه ما ُينبت �لإ�شحل، ومنه ما ينبت �لأر�ك، ومنه ما ُينبت �لب�شام

�لن�شاء يزورهنَّ  �لعود معروًفا بهوؤلء  كلِّ ناحية منهم ي�شتاكون ب�شجر بلدهم، وكان جر�ن 

 ،  من �ل�شجر ما ينبت في بلده، ول ينبت في بلدهنَّ
)6(

على حذر من مز�ر بعيد، وهو ي�شتنُّ

�شيوجد  هذ�  �إنَّ  قال:  �لمتحاّبون،  يفعُل  كما  �إليه  وي�شترحن  رنه،  ليتذكَّ �شو�كه  �أخذن  فلما 

. ل به على زيارتي �إيَّاكنَّ ، و�إذ� ُوجد ُعِلَم �أنَّه مما ُينبته �لبلد �لذي �أ�شكنه، فا�شُتدِّ عندكنَّ

)1( ينظـر �أمر هذه �لمنافرة �لم�شهورة في �لأغاني، 215/16، وما بعدها، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 277/1، و�لديباج، �س88، 

وما بعدها، وخز�نـة �لأدب، 184/1، وما بعدهـا، وفيها �أنَّ حّكام �لعرب هابت �أن تحكم بينهما، فاأتو� هرم بن قطبة 

�بن �شنان. و�لمنافرة هي �لمفاخرة: و�لمحاكمة، ينظر ل�شان �لعرب، 226/5، وي�شوق حديث هذه �لمنافرة.

بني �شنَّة بن نمير بن عامر بن �شع�شعة، �شاعر جاهلي، جيد  ُكْلفة من  �لحارث بن  )2( جر�ن: لقب، و��شمه عامر بن 

�ل�شعر، ح�شن �لت�شبيه، ف�شيح �لعبارة، ُعرف بالغزل و�لو�شف. و�لجر�ن: باطن �لعنق �لذي ي�شعه �لبعير على �لأر�س 

�إذ� مدَّ عنقه لينام، وكان ُيعمل منه �لأ�شو�ط. ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 718/2، وما بعدها، وخز�نة �لأدب، 18/10، 

وما بعدها، وتاريخ �لأدب �لعربي، د. فروخ، 189/1.

)3( ديو�نه، �س18، وفيه: )قولة( بدل )�إنَّه(.

)4( م�شتحل�س: كثير متنوع.

)5( �لإ�شحل و�لأر�ك و�لب�شام: �أنو�ع من �ل�شجر ي�شتاك باأعو�دها، و�أجودها �لب�شام.

)6( ي�شتّن: ي�شتعمل �لم�شو�ك.
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:
)1(

 ويق�شد لقول �لقائل

مــــالــــٍك ـــــة  ـــــن و�ب �هلل  عــــبــــد  بــــنــــة  �أيـــــــــا 

ــــــَورِد)2( �ل ــص  ــر� ــف و�ل �لــبُــرديــن  بــنــة ذي  ـــا  وي

 ذلك بملوك فار�س، 
)3(

فيت�شاحك بال�شعر، وي�شتهزئ بالُبردين، و�لفر�س �لورد، ويعار�س

وبلغت  مر�بطه،  على  فياًل  وخم�شين  ت�شعمئة  �رتبط   
)4(

�أبرويز وباأنَّ  وتيجانها،  تها،  و�أ�شرَّ

ُته �لتي كان ُي�شرُف بها على �لد�خل عليه �ألف �إناء من �لذهب، وَخَدَمْته �ألف جارية.  مخدَّ

وقد جهل هذ� معنى �ل�شعر، و�أخطاأ في �لمعار�شة، وفخر بما لي�س له فيه حظ ول ن�شيب.

 ذكر �أنَّ وفود �لعرب �جتمعت عند �لنعمان بن �لمنذر، 
)5(

 �أّما معنى �ل�شعر، فاإنَّ �أبا عبيدة

فياأخذهما.   
)6(

قبيلة �لعرب  �أعز  ليقم  وقال:  هند،  بن  عمرو  وهو  ق؛  محرِّ ُبردي  فاأخرج 

�أنت  بم  له:  فقال  باآخر،  و�رتدى  بو�حد  فاتَّزر  فاأخذهما،  بهدلة،  بن  �أحيمر  بن  عامر  فقام 

مو� على 
ّ
)1( هو قي�س بن عا�شم بن �شنان بن منقر بن خالد �لتميمي من عقالء �لعرب وحلمائهم، وهو �أحد �لذين حر

�أنف�شهم �لخمر في �لجاهلية، وفد على ر�شول �هلل  في وفد تميم، وو�شفه باأنَّه �شيد �أهل �لوبر، له �أحاديث وفعال 

وو�شايا تدّل على عميق حلمه، و�شعة خبرته. ينظر �لإ�شابة، 197/8، رقم )7188(، و�ل�شتيعاب، 180/9، رقم 

)1240(، و�شرح �شو�هد �لمغني، 587/2.

)2( ُن�شب �لبيت خطاأ �إلى حاتم �لطائي، وهو في ديو�نه، طبعة بيروت، �س61، وينظر ت�شحيح ن�شبته �إلى قي�س بن عا�شم 

في ديو�ن حاتم، طبعة م�شر، �س294، وفي �لمطبوع: )�لورد�(، وقد �أثبتنا �ل�شو�ب، وينظر كذلك �شعر بني تميم، 

�س149 مع م�شادره.

�آنيته  »وبلغت  وفيه:  باختالف،  فر�شه«، �س61-59  على  ثاأره  »�أدرك  قوله:  �إلى  �لن�ّس  هذ�  �لممتع  ينقل �شاحب   )3(

�لتي ي�شرب فيها �لد�خل عليه« بدل �لن�ّس �لمثبت فوق، ولعّله �أ�شوب، وفي �لعقد �لفريد، 330/5: »ومّما يعاب 

�أن  �لمعنى ولم يعرف �لخبر: ما في هذ� �لمدح:  َمْن جهل  �بنة... فقال  �أيا  �لفرزدق:  �ل�شعر ولي�س بعيب قول  من 

يمدح رجل بلبا�س بردين، وركوب فر�س ورد. و�إنَّما معناه...«، وهو يقترب من كالم �بن قتيبة، على �أنَّ �لبيت لي�س 

للفرزدق.

)4( �أبرويز بن هرمز من �أكا�شرة �لفر�س، ملك ثمانية وثالثين عاًما، غز� �ل�شام وبلغ م�شر، �أخذ رعيته بالع�شف و�لخبط، 

ينظر �لمعارف، �س665.

)5( ينظر �شرح �لنقائ�س، 838/3، ففيه هذ� �لخبر بتمامه باختالف ي�شير، و�لممتع، �س61، و�لعقد �لفريد، 194/2-

195 و330/5-331، و�شرح �لعيون، �س435، و�شرح �ل�شو�هد لل�شيوطي، �س587-586.
)6( في �لأزمنة و�لأمكنة، 165/2، حديث عن �شوق عكاظ �إذ »كانت فيها �أ�شياء لي�شت في �أ�شو�ق �لعرب، كان �لملك 

من ملوك �ليمن يبعث بال�شيف �لجيد، و�لحلة �لح�شنة، و�لمركوب �لفاره فيقف بها وينادي عليه: لياأخذه �أعّز �لعرب، 

ير�د بذلك معرفة �ل�شريف و�ل�شيد فياأمره بالوفادة عليه، ويح�شن �شلته«.
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ثّم في خندف،  ثّم في م�شر،  ثّم نز�ر،  �لعزُّ و�لعدد من �لعرب في معّد  �أعزُّ �لعرب؟ فقال: 

من  هذ�  �أنكر  فمن  بهدلة،  في  ثّم  في عوف،  ثّم  في كعب،  ثّم  �شعد،  في  ثّم  تميم،  في  ثّم 

�أنت  فكيف  تزعم،  كما  ع�شيرتك  هذه  �لنعمان:  فقال  �لنا�س.  ف�شكت  فلينافرني.  �لعرب 

في �أهل بيتك، وفي بدنك؟ فقال: �أنا �أبو ع�شرة، وعمُّ ع�شرة، وخال ع�شرة، يغنيني �لأكابر 

عن �لأ�شاغر، و�لأ�شاغر عن �لأكابر، فاأّما �أنا في بدني فهذ� �شاهدي، ثّم و�شع قدمه على 

�لأر�س وقال: َمْن �أز�لها من مكانها فله مئة من �لإبل. فلم يقم �إليه �أحد من �لنا�س، فذهب 

ي ذ� �لبردين. قال �لفرزدق: مِّ بالُبردين؛ ف�شُ

ـــٍك ـــال م �آل  ول  ـــٍد  ـــع ـــض � فــــي  تــــــمَّ  ـــا  ـــم ف

ـــهـــدِل ـــب ـــت ي ـــــم  ل قــــيــــل  ـــــا  م �إذ�  غــــــــاٌم 

ٍق ـــعـــمـــان ثـــــوبـَــــْي مـــحـــرِّ ـــن ـــــب �ل ـــهـــم وه ل

ِل)1( �لمح�ضَّ ـــد  ـــدي ـــع و�ل ـــدٍّ  ـــع م بـــمـــجـــِد 

 
)2(

وثمال �لمجد،  و�شّلم  �لعّز،  ومنبت  �لعرب،  ح�شون  �لخيل  فاإنَّ  �لورد  �لفر�س  و�أّما 

 ،
)3(

باللبن �لأولد  على  يوؤثرونها  وكانو�  �لوح�س،  ت�شيد  وعليها  �لثاأر،  ُتدرك  وبها  �لعيال، 

من  فيها  لما  بالخير  كتابه  في  عنها  �هلل  كنَّى  وقد  و�لهرب،  للطلب  بالأفنية  ونها  وي�شدُّ

، فقال حكاية عن نبّيه �شليمان : { ک    ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
)4(

�لخير

.
)6(

؛ يعني: �لخيل، وبها كان �ُشغل �شليمان عن �ل�شالة حتى غربت �ل�شم�س
)5(

ڳ{
 

)1( ديو�نه، 177/2، وفيه: )ُبرد( بدل )ثوبي(.

)2( �لثمال: �لغياث و�لعماد.

)3( ينظر �لمعاني �لكبير، 85/1.

)4( يقول �بن قتيبة: »و�لعرب لكثرة �نتفاعها بالخيل ت�شّميها �لخير«، �لمعاني �لكبير، 85/1، وينظر كذلك تاأويل م�شكل 

ا، حيث يقول: »... ف�شّماها ]�أي: �لخيل[ �لخير لما فيها من �لمنافع«، �س105. �لقر�آن، له �أي�شً

)5( �شورة �س، 32.

 ،194/15 �لقرطبي،  وتف�شير  بعدها،  وما  �س29،  �لفر�شان،  وحلية  �س13،  �لكلبي،  لبن  �لخيل،  �أن�شاب  ينظر   )6(

وتف�شير �لطبري، 155/12.
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:
)1(

وقال طفيل

ـــن يـــ�ـــضـــطـــبـــْر لــهــا ـــم ــــــــــاٌم ف ـــلـــخـــيـــل �أي ول

يُعقِب)2( ــر  ــي ــخ �ل ـــهـــا  ـــام �أي ــا  ــه ل ويــــعــــرْف 

:
)3(

وقال �آخر

ــــــردى ـــــيَّ �ل ـــــوقِّ ـــى ت ـــل ــــد عـــلـــمـــت ع ــــق ول

�لــقــرى ــــــَدَر  م ل  �لــخــيــل  �لــحــ�ــضــون  �أنَّ 

ـــــــًز� ظــــاهــــًر� ـــل ع ـــي ـــخ ـــــــدت �ل ــــــــي وج �إنِّ

جـــى ـــدُّ ــن �ل ــف ــض ــ� ــك ـــى وي ـــمَّ ـــُغ تُــنــجــي مـــن �ل

ـــوف طــائــًعــا ـــخ ـــم ـــغـــر �ل ـــث ــــي �ل ـــن ف ـــت ـــب وي

ــى ــن ــغ �ل ذي  ــــُة  جــــمَّ ــوك  ــل ــع ــض ــ� ــل ل ـــبـــيـــن  وت

ـــم ـــه ـــاف ـــت ـــم عـــلـــى �أك ـــره ـــائ ـــض ـــ� ـــــو� ب ـــــات ب

و�أى)4( ــــٌد  ــــِت َع بـــهـــا  ـــدو  ـــع ي وبــ�ــضــيــرتــي 

 و�لب�شيرة: �لدم، يريد �أنَّهم لم يدركو� �لثاأر فثقل �لدماء على �أكتافهم، و�أنَّه قد �أدرك ثاأره 

.
)5( 

على فر�شه

، �شاعر جاهلي ُعرف بو�شف �لخيل، وترد�د ذكرها في �شعره، تنظر مقدمة ديو�نه 
ّ
)1( هو طفيل بن عوف من قبيلة غني

مع م�شادرها.

)2( ديو�نه، �س35، وفيه: )ُتعقب(بدل )ُيعقب(، ولعلَّ رو�ية �لديو�ن �أ�شوب، وفي هام�س �لديو�ن: »قال �لأ�شمعي باأنَّ 

�لخير �شفة �لأيام، و�عتمد �بن قتيبة هذه �لرو�ية في كتابه تاأويل م�شكل �لقر�آن، �س106، وينظر �لقرطين، 123/1.

�ل�شعر�ء،  عبيدة، �س11، ومعجم  لأبي  و�لخيل،  �لأ�شمعيات، �س140،  في  �لجعفي كما  بن حمر�ن  �لأ�شعر  )3( هو 

�س47، ول�شان �لعرب، 377/15، �شاعر جاهلي، وفار�س م�شهور، ��شمه مرثد بن �أبي حمر�ن، وُلقِّب �لأ�شعر ببيت 

قاله، ولبن �أخيه محمد بن حمر�ن حديث مع �مرئ �لقي�س، ينظر معجم �ل�شعر�ء، �س47، و�ل�شتقاق، �س408، 

ول�شان �لعرب، 4/-366 367، وخز�نة �لأدب، 181/9، مع م�شادر �لمحقق.

)4( �لأبيات من ق�شيدة �أ�شمعية، تنظر �لأ�شمعيات، �س140، مع تخريجها، وينظر �لخيل، �س117 باختالف ي�شير، 

و�لعتد: �لفر�س �لتام �ل�شديد، و�لو�أى من �لدو�ب: �ل�شريع �لم�شّدد �لَخْلق، وتنظر �لمف�شليات.

)5( ينظر ل�شان �لعرب، 68/4، وفيه �لبيت �لأخير مع �شرحه.
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عن  غرقدة  بن  �شبيب  عن  عيينة  بن  �شفيان  ثني  حدَّ قال:  عبيد  بن  محمد  وحّدثني   

يوم  �إلى  �لخير  نو��شيها  في  معقود  »�لخيل  يقول:    �لنبي  �شمعُت  قال:  �لبارقي  عروة 

.
)1(

�لقيامة«

 قال �أبو محمد: ولي�س لأحد مثل عتاق �لعرب، ول عند �أحد من �لنا�س من �لعلم بها ما 

.
)2(

عندهم. و�شاأذكر من ذلك �شيًئا فيما بعد �إن �شاء �هلل

 ،
)4(

�لع�شجدي فقيل:  به؛  وُعِرف  �ُشِهر  ،كريم، 
)3(

ُمِبّر جو�د  منها  للرجل  كان  و�إذ�   

.
)7(

، و�لورد
)6(

، ود�ح�س
)5(

ولحق

م،  �إيّاه في �ل�شخور �ل�شُّ  ولي�س �أعجب من �شرير ك�شرى وفخر �لعجم به، وت�شويرهم 

 �لجبال، و�إذ� ر�أيت �لعرب تن�شب �إلى �شيء خ�شي�س في نف�شه فلي�س ذلك �إل 
)8(

وفي رعان

لمعنى �شريف فيه، كقولهم لهنيدة بنت �شع�شعة عّمة �لفرزدق: ذ�ت �لخمار، فمن لم يعرف 

�شبب �لخمار هاهنا يظن �أّنها كانت تختمر دون ن�شاء قومها؛ فُن�شبت �إلى �لخمار لذلك.

: كانت هنيدة بنت �شع�شعة تقول: َمْن جاءت من ن�شاء �لعرب باأربعة 
)9(

 قال �أبو عبيدة

)1( ينظر �إر�شاد �ل�شاري، 69/5، و�شحيح م�شلم، 68/7، و�أن�شاب �لخيل، �س9، و�لخيل، �س110، وحلية �لفر�شان، 

�س37، وعيون �لأخبار، 153/1، و�لعقد �لفريد، 152/1، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س26و38، و�لأنو�ر ومحا�شن 

�لأ�شعار، �س133، وبهجة �لمجال�س، 68/3، ونهاية �لأرب، 68/3، وتف�شير �لقرطبي، 194/15.

)2( �شيعقد �بن قتيبة في �لجزء �لثاني من هذ� �لكتاب فقرة طويلة عن �لخيل.

: �لغالب.
ُّ
)3( �لُمبر

)4( �لع�شجدي: فر�س لبني �أ�شد، ينظر �أن�شاب �لخيل، �س32، و�لخيل، �س177، و�أ�شماء خيل �لعرب، �س167، و�أ�شماء 

خيل �لعرب، لبن �لأعر�بي، �س123، و�لأنو�ر ومحا�شن �لأ�شعار، �س130.

 بن �أع�شر بن �شعد بن قي�س بن عيالن، ينظر �أن�شاب �لخيل، �س22، و�لخيل، 177، و�أ�شماء خيل 
ّ
)5( لحق: فر�س غني

�لعرب، �س215، وذكر غير و�حد بهذ� �ل�شم، و�أ�شماء خيل �لعرب، لبن �لأعر�بي، �س87و118و123.

)6( د�ح�س: من خيل غطفان بن �شعد، وله حديث طويل في حرب غطفان، ينظر �أن�شاب �لخيل، �س24، و�أ�شماء خيل 

�لعرب، �س97، و�أ�شماء خيل �لعرب، لبن �لأعر�بي، �س119.

ا ��شم فر�س �أحمر  )7( �لورد: من خيل بني ها�شم، فر�س حمزة بن عبد �لمطلب ، ينظر �أن�شاب �لخيل، �س20، وهو �أي�شً

ا فر�س مالك بن �شرحبيل، ينظر �أن�شاب �لخيل، �س106،  �بن جندل بن نه�شل، ينظر �أن�شاب �لخيل، �س62، وهو �أي�شً

� من �لخيل بهذ� �ل�شم، وينظر كذلك �لأنو�ر ومحا�شن �لأ�شعار، 
ً
و�أ�شماء خيل �لعرب، �س255، وما بعدها، وذكر كثير

�س130، و�لحيو�ن، 277/1.

)8( رعان: جمع َرْعن؛ وهو �لأنف �لعظيم �لمتقّدم من �لجبل.

)9( ينظر �شرح �لنقائ�س، 831/3 باختالف ي�شير، و�لممتع، �س60، و�لعقد �لفريد، 196/2، وثمار �لقلوب، �س295، 

وعقد �لثعالبي فيه فقرة لذ�ت �لخمار.
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 لها: �أبي �شع�شعة، و�أخي غالب، 
)1(

مثل �أربعتي يحلُّ لها �أن ت�شع عندهم خمارها، ف�شرمتي

وخالي �لأقرع بن حاب�س، وزوجي �لزبرقان بن بدر. ف�شّميت ذ�ت �لخمار لذلك.

 ربيب �لنبي  يقول: �أنا �أكرم �لنا�س �أربعة: �أبي ر�شول 
)2(

 وقال: كان هند بن �أبي هالة

.
)3(

�هلل، و�أمي خديجة، و�أختي فاطمة، و�أخي �لقا�شم، فهوؤلء �لأربعة ل �أربعتها

عنه  فيعار�شنا  �لعرب  ملك  يكن  لم  �لُبردين  �شاحب  فاإّن  �لمعار�شة  في  خطوؤه  و�أّما   

ع �أحد �أّنه كان للعرب في دولة �لعجم مثل ملكها و�أمو�لها، وُعددها  بملك �لعجم، ولم يدَّ

و�شالحها، وحريرها وديباجها، فيحتاج �أن يذكر فيلة �أبرويز وجو�ريه وفر�شه، وقد كان هذ� 

 ،
)4(

لأولئك كما ذكر، ثمَّ جعله �هلل لهوؤلء، فابتّزوه و��شتلبوه، و�لتحوهم كما ُيلتحى �لق�شيب

و�لنا�شخ �أف�شل من �لمن�شوخ.

 و�أّما فخره بما لي�س له فيه حظٌّ ول ن�شيب، فاإنَّما يفخر بملك فار�س �أبناء ملوكها، و�أبناء 

ل  وعو�ّمهم  �لعجم   
)5(

ُعْر�س من  رجل  فاأّما  و�أ�شاورتهم،  وحّجابهم،  وكّتابهم،  عّمالهم، 

ه في �شرير ك�شرى، وتاجه، وحريره، وديباجه،  ُيعرف له ن�شب، ول ي�شهر له �أب، فما حظُّ

، ول مظّل ول ماأوى؟! فاإن قال: لأّني من �لعجم 
)6(

ولي�س هو من ذلك في مر�ح ول مغدى

ا: لأّني من  وك�شرى من �لعجم، فمرحًبا بالمثل �لمبتذل: �أنا �بن جار �لنجار! ولو قال �أي�شً

لأنَّ  �لعرب؛  من  �ل�شبب  بهذ�  باأولى  هو  وما  �شو�ء،  وهذ�  كان  �لنا�س،  من  وك�شرى  �لنا�س 

ا من �لنا�س. �لعرب �أي�شً

)1( �ل�شرمة: �لقطعة من �لإبل، قيل هي ما بين �لثالثين �إلى �لخم�شين.

)2( هند بن �أبي هالة �لأ�شيدي �لتميمي ربيب ر�شول �هلل ، �أّمه خديجة بنت خويلد g، و�أبو هالة هو نما�س �أو نبا�س 

�بن زر�رة، �أو هند بن زر�رة بن �لنبا�س، على خالف، وقيل غير هذ�. توفي هند في �لب�شرة بالطاعون، كان ف�شيًحا 

اًفا، وله كلمة بديعة في �شفة ر�شول �هلل ، ويذكر �شاحب �ل�شتيعاب �أنًَّ �أبا عبيدة، و�بن قتيبة، �شرحا  بليًغا و�شّ

تلك �لكلمة لما فيها من �لف�شاحة وفو�ئد �للغة. ينظر: �لإ�شابة، 262/10، رقم )9009(، و�ل�شتيعاب، 3/11، رقم 

)2699(، و�أن�شاب �لأ�شر�ف، 39/1، و�لمعارف، �س133، و�لممتع، �س126، و�لعقد �لفريد، 345/3. و�شرح 

�بن قتيبة لكلمة هند في �شفة ر�شول �هلل تجدها في كتابه غريب �لحديث، 487/1، وما بعدها.

)3( ينظر �لمعارف، �س133، وثمار �لقلوب، �س295.

فالتحوكم كما  �شر�ر خلقه،  �هلل عليكم  �شلَّط  فعلتم ذلك  �لحديث: »فاإذ�  ينزع عنه لحاوؤه، وفي  �لق�شيب:  يلتحى   )4(

يلتحى �لق�شيب«، ل�شان �لعرب، 241/15.

تهم. )5( �لُعر�س من �لنا�س: عامًَّ

�إليه، كالمغدى من �لغد�ة. �أي: لي�س هناك من �شلة بينه وبين  )6( �لمر�ح: �لمو�شع �لذي يروح منه �لقوم �أو يروحون 

ملوك �لفر�س، على �شبيل �لمثل.
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: �أجريت �لخيل فطلع منها فر�س �شابق، فجعل رجل من �لنَّظارة يكّبر، 
)1(

 قال �أبو عبيدة

�ل�شابق فر�شك؟ فقال: ل، ولكّن  �أهذ�  �إلى جانبه: يا فتى،  ويثب من �لفرح، فقال له رجل 

�للجام لي!

و�أقوم  فاأبيعها،  بب�شاعتهم  ياأتون  وكانو�   ،
)2(

�أعر�ب علينا  قدم  �لم�شعودي:  وقال   

لهم:  فقلت  عناية،  �آلوهم  ل  فكنت  ديناًر�.  �أباك  �هلل  رحم  يقولون:  وكانو�  بحو�ئجهم، 

�أخبروني عن �ل�شبب بينكم وبين �أبي؟ قالو�: كان ي�شاومنا مرة باأتان. فقلت لهم: هل كان 

��شتر�ها منكم؟ قالو�: ل. قلت: �هلل �أكبر! قالو�: وما ذ�ك؟ قلت: لو ��شتر�ها �شارت َرِحًما 

ون�شًبا!

 � وبرًّ وغرًبا،  �شرًقا  �لأر�س  طبق  �لزمان  ذلك  في   – �هلل  رحمك   – �لعجم  كانت  وقد   

وبحًر�، �إل محاّل معّد و�ليمن، �أفكلُّ هوؤلء �أ�شر�ف؟ فاأين �لو�شعاء، و�لأدنياء، و�لك�ّشاحون، 

؟ وهل كان ذوو �ل�شرف في 
)3(

ان و�لحّجامون، و�لدّباغون، و�لخّمارون، و�لرعاع، و�لُمهَّ

 جميًعا فلم 
)5(

�أَدَرجو�  في جلد �لبعير؟ و�أين ذر�ريهم و�أعقابهم؟ 
)4(

�إّل كاللُّمعة جملة �لنا�س 

يبَق منهم �أحد، وبقي �أبناء �لملوك و�لأ�شر�ف؟

و�شّلم،  عليهما  �هلل  �شلى  �إبر�هيم  بن  �إ�شحاق  �إلى  �دعاوؤهم  هذ�  من   
)6(

و�أعجب  

�أمة. قال  �لعرب لهاجر؛ وهي  �أبا  �إ�شماعيل  ، و�أّن 
)7(

�لحّرة ل�شارة  �أّنه  �لعرب  وفخرهم على 

)1( ينظر عيون �لأخبار، 48/2، وجعله في باب �لحمق، وبهجة �لمجال�س، 550/2، وجعله في )باب �أجوبة �لحمقى 

�إثبات  جاهدين  يحاولون  �لذين  بعقول  ��شتخفاًفا  بعده  و�لذي  �لخبر  هذ�  قتيبة  �بن  وي�شوق  �ل�شخفاء(،  ومر�جعة 

ا ر�شائل �بن حزم، 393/1، مع تعليق  �شلة ما بينهم وبين ملوك �لفر�س، ولي�س هناك �شيء على �لحقيقة، وينظر �أي�شً

�لمحّقق.

�لأعرج  هو  �لّن�س  في  �لو�رد  �لم�شعودي  ولعلَّ  �ل�شياق،  مع  يتّفق  وهو  )�أعر�ب(،  و�أثبتنا  )�أغر�ب(  �لمطبوع:  في   )2(

�لم�شعودي �لذي ورد ذكره في كتاب )�لبر�شان( للجاحظ، �س191، وو�شفه بالحمق.

ان: جمع ماهن وهو �لعبد �أو �لخادم. )3( �لُمهَّ

)4( �للمعة: �ل�شو�د حول حلمة �لثدي خلقة، �أو كّل لوٍن خالف لوًنا فهو ُلمعة، ويريد �بن قتيبة �أنَّ �لأ�شر�ف قّلة بالقيا�س 

�إلى كثرة َمْن ذكر من �أ�شحاب �لمهن.

)5( درجو�: �نقر�شو� وبادو�.

�لأرب،  بلوغ  و�شاحب   ،410-409/3 �لفريد،  �لعقد  �شاحب  ينقله  �للخن«،  عليها  »يطلق  قوله:  �إلى  هنا  من   )6(

170/1، من هذ� �لكتاب باختالف ي�شير.
)7( ينظر حول هذ� �لمو�شوع تاريخ �لطبري، 272/1، ومروج �لذهب، 261/1، و�لكامل في �لتاريخ، 102/1.
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:
)1(

�شاعرهم

ــا ــبً ــن ـــدة لــــم تـــ�ـــضـــْل ُعــــكــــٌل بـــهـــا ُط ـــل فــــي ب

وهــــــمــــــد�ُن عــــــــكٌّ  ول  ــــــاًء  خــــــب ول 

ـــــٍن وط ـــــن  م ـــــر�ء  ـــــه ب ول  ـــــرٍم  ـــــج ل ول 

ـــــــــــــر�ر �أوطــــــــــاُن ـــي �لأح ـــن ـــب ـــا ل ـــه ـــنّ ـــك ل

ــكــه ــض ــا� ــن ـــرى م ـــهـــا كـــ�ـــض ـــى ب ـــنّ ـــب �أر�ــــــــص ت

�إن�ضاُن)2( �لــلــخــنــاء  بــنــي  مـــن  بــهــا  فــمــا 

 عندهم �لعجم من ولد �إ�شحاق، و�إ�شحاق ل�شارة، وهي حّرة، وبنو �للخناء 
)3(

فبنو �لأحر�ر

– عندهم – �لعرب؛ لأنَّهم من ولد �إ�شماعيل، و�إ�شماعيل لهاجر، وهي �أمة. قالو�: و�للخناء 
عند �لعرب: �لأَمة. فالويل �لطويل لهوؤلء، و�لبعد و�لثبور من هذه �لعد�وة لأولياء �هلل، و�لأنباز 

�لقبيحة ل�شفوة �هلل. وقد غلطو� في �لتاأويل على �للغة، ولي�س كلُّ �أمة عند �لعرب لخناء، �أي 

�لماء  �لممتهنة في رعي �لإبل و�شقيها، وجمع �لحطب وحمله، و��شتقاء  �للخناء من �لإماء 

، ولي�س كلُّ �أمة وكعاء، و�إنَّما 
)4(

و�لحْلب، و�أ�شباه ذلك من �لخدمة، كما يقال: �لأَمة �لوكعاء

.
)5(

قيل: لخناء؛ لنتن ريحها، ويقال: لخن �ل�شقاء يلخن لخًنا، �إذ� تغّير ريحه و�أنتن

، و�رت�شاها للخليل 
)6(

 و�أّما مثل هاجر �لتي طّهرها �هلل من كّل دن�س، وطّيبها من كّل دَفر

�لدكتور  �لذي عقده  �لف�شل  �ل�شعوبيين �شر�حة، وينظر  َي�شلكه مع  �أنَّه  قتيبة  �بن  نو��س. ويظهر من حديث  �أبو  )1( هو 

خليل جفال في كتابه )�ل�شعوبية و�لأدب( عن �شعوبية �أبي نو��س، �س289، وما بعدها، فهو يقول مثاًل: »�إنَّ خير 

ة عن �لحياة �لعبا�شية بكّل 
َّ
َمْن يمثِّل �لنزعة �ل�شعوبية في �ل�شعر هو �لح�شن بن هانئ، �أبو نو��س؛ لأنَّه يعطينا �شورة حي

تعقيد�تها... ولأنَّه من جهة �أخرى �آمن بال�شعوبية كمبد�أ وكمنطلق لنهجه في �لحياة«.

)2( ديو�نه، �س536، باختالف، وهي بال ن�شبة في �لعقد �لفريد، 409/3، وهو ينقلها عن هذ� �لكتاب، ومعجم �لبلد�ن، 

258/4، حيث يقول: »وقال بع�س �شعر�ء �لفر�س يمدح هذه �لبالد«.
)3( ينظر �شيرة �بن ه�شام، 72/1، مع تعليق �لمحّقق، و�لعقد �لفريد، 23/2.

)4( �لوكعاء: �لحمقاء.

)5( ينظر ل�شان �لعرب، 409/8و383/13.

َفر: �شّدة ذكاء �لريح من طيب �أو َنَتن. ر �لر�ئحة. و�لذَّ
ّ
)6( �لّدفر: �لنتن وتغي
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، وجعلهما لها �شاللة، 
)1(

ا َيْبيِن �إ�شماعيل ومحمد - عليهما �ل�شالة و�ل�شالَم - �أمًّ فر��ًشا، وللطَّ

فهل يجوز لملحد - ف�شاًل عن م�شلم - �أن ُيطلق عليها �للخن؟ ولو لم يكن �إّل �أنَّ ملك �لقبط 

مّتع بها �شارة، وكانت �أنف�س �إمائه عنده، و�أحظاهن لديه، لقد كان في ذلك دليل على �أنَّها 

لم تكن من �لإماء �للُّخن، ولو جاز �أن ُيطلق على كلِّ �أمة لخناء لجاز �أن يقال لكّل �شريف 

ولدته �أمة: هذ� �بن �للخناء، كما يقال: هذ� �بن �لأمة. وقد ولدت �لإماء �لخلفاء، و�لخيار، 

�أبي بكر  ، و�لقا�شم بن محمد بن 
)2(

�أبي طالب �لح�شين بن علي بن   بن 
ّ
و�لأبر�ر؛ مثل علي

.
)4(

، و�شالم بن عبد �هلل بن عمر بن �لخطاب
)3(

�ل�شديق

�تخاذ  �لمدينة يكرهون  �أهل  ثنا �لأ�شمعي قال: كان   حّدثني �شهل بن محمد قال: حدَّ

، ففاتو� �أهل �لمدينة فقًها وورًعا، فرغب �لنا�س في 
)5(

�أمهات �لأولد حتى ن�شاأ فيهم �لثالثة

.
)6(

�ل�شر�ري

�إ�شحاق  �إبر�هيم حًظا؛ لأنَّ  �إ�شحاق بن  للنبط في   و�لنُّ�شاب ل يعرفون لأهل فار�س ول 

عي�شو  له  ولدت  ه،  عمِّ بنت  ورفقا  �آزر،  هو  وتارح  تارح،  بن  ناحور  بنت  رفقا  تزّوج 

، فيعقوب هو �إ�شر�ئيل �لذي ولد �لأ�شباط كلَّهم، 
)7(

ويعقوب، تو�أمين توءمين في بطن و�حد

)1( في تاريخ �لطبري، 367/1-368، �أنَّ هاجر كانت جارية قبطية لو�حد من فر�عنة م�شر �لأو�ئل، وينظر طبقات �بن 

�شعد، 48/1.

ه �بنة يزدجرد، روى عن �أبيه وعمه �لح�شن،  )2( علي بن �لح�شين بن علي بن �أبي طالب، كان يقال له ذو �لخيرتين، �أمُّ

و�بن عبا�س، وغيرهم، كان ثقة ماأموًنا ورًعا، كان مع �أبيه يوم ��شت�شهد، يلّقب بزين �لعابدين، ينظر �لفا�شل، �س106، 

وتهذيب �لتهذيب، 304/7، وما بعدها، ونثر �لدّر، 339/1.

)3( �لقا�شم بن محمد بن �أبي بكر �ل�شديق، �أحد �لفقهاء �ل�شبعة في �لمدينة، روى عن جماعة، وروى عنه خلق كثير، ثقة 

عالم ورع كثير �لحديث، و�شف باأنَّه لم يكن �أحد �أعلم بال�شنَّة منه، ينظر تهذيب �لتهذيب، 333/8، وما بعدها، 

و�لأعالم، 15/6، مع م�شادره.

)4( �شالم بن عبد �هلل بن عمر بن �لخطاب �لقر�شي �لعدوي، �أحد فقهاء �لمدينة �ل�شبعة، من �شاد�ت �لتابعين وعلمائهم 

�لتهذيب،  تهذيب  ينظر  منه.  و�لف�شل  �لزهد  في  �ل�شالحين  من  م�شى  َمْن  �أ�شبه  زمانه  في  �أحد  يكن  ولم  وثقاتهم، 

436/3، و�لأعالم، 114/3، مع م�شادره، وفي �لعقد �لفريد، 373/2: »كان �لقا�شم بن محمد يلب�س �لخّز، و�شالم 
�بن عبد �هلل يلب�س �ل�شوف ويقعد�ن في م�شجد �لمدينة، فال ينكر هذ� على هذ� �شيًئا، ول ذ� على هذ�«.

)5( هم �لثالثة �لمتقّدمون، وينظر �لكامل، 645/2، ففيه خبر مهم عن �شعيد بن �لم�شيب، و�لممتع، �س344، و�لعقد 

�لفريد، 128/6.

)6( �لخبر في عيون �لأخبار، 8/4، وتهذيب �لتهذيب، 437/3.

)7( ينظر تاريخ �لطبري، 317/1، و�لكامل في �لتاريخ، 126/1.
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، و�أولدهم جميًعا ُيدعون بني �إ�شر�ئيل، وهم �أهل �لكتاب، لي�س 
)1(

وكانو� �ثني ع�شر رجاًل

�شديد  �أ�شفر  رجاًل  �لروم  وكان   ،
)2(

�لروم �أبو  هو  وعي�شو  ن�شب،  ول  �شبب  فيهم  لهوؤلء 

.
)4(

، ومن �أجل ذلك �ُشميَّت �لروم بني �لأ�شفر
)3(

�ل�شفرة في بيا�س

 قالو�: وكانت �أمُّ �لروم بنت �إ�شماعيل بن �إبر�هيم، وولد من �لروم خم�شة نفر، فكل َمْن 

.
)5( 

باأر�س �لروم من ن�شل هوؤلء �لرهط

 قالو�: ولّما �شبقه يعقوب �إلى دعوة �إ�شحاق ف�شارت �لنبوة في ولده، دعا لعي�شو بالنماء 

 من ولده.
)7(

ا �أنِّ �لأ�شبان ، وبع�س �لنا�س يزعم �أي�شً
)6(

و�لكثرة، فالروم كلُّها من ولده

�أفرفخ�شد بن �شام بن  �أرغو بن فالغ بن عابر بن �شالح بن  �لنبط بن �شاروح بن   وقالو�: 

.
)8(

نوح، ويقال: �إّنه �بن ما�س بن �شام بن نوح

 قالو�: و�أهل فار�س من ولد لوذ بن �أرم بن �شام بن نوح، وكان كثير �لولد فنزل �أر�س 

، فلي�س بين هوؤلء وبين �إ�شحاق بن �إبر�هيم - على 
)9(

فار�س، فاأجنا�س �لفر�س كلُّهم من ولده

�شيث  ولدة  في  يجتمعون  و�لنا�س  نوح،  بن  �شام  �إّل  يجمعهم  ن�شب   - �لّن�شابون  ذكر  ما 

 .
)10(

�أربعة نفر: �شام وحام ويافث ويام �بن �آدم، ثّم في ولدة نوح ثّم يت�شّعبون، فولد نوح 

، وهو �لذي قال له �أبوه: {ہ  ہ  ہ  ھ  
)11(

فاأّما يام فهلك بالطوفان فال عقب له

)1( ينظر تاريخ �لطبري، 317/1، ومروج �لذهب، 340/1.

)2( �لم�شدر�ن �ل�شابقان، �لجزء و�ل�شفحة.

)3( ينظر تاريخ �لطبري، 317/1، ومروج �لذهب، 340/1.

)4( ينظر �لمعارف، �س38.

)5( ينظر �لمعارف، �س38، و�لبر�شان و�لعرجان، �س151، و�لكامل في �لتاريخ، 216/1.

)6( ينظر �لمعارف، �س39-38.

)7( في �لمعارف، �س39: )�لأ�شبان(، وينظر تاريخ �لطبري، 317/1، وفي ر�شائل �لجاحظ، 219/1، �أنَّ »كّل َمْن نزل 

ة من غير بني �ُشليم كُلهم �شود، و�إنَّهم ليتّخذون �لمماليك للرعي و�ل�شقاء، و�لمهنة و�لخدمة من �لأ�شبانيين ومن 
َّ
�لَحر

�لروم ن�شائهم«.

)8( ينظر �لمعارف، �س26، وما بعدها، و�لكامل في �لتاريخ، 79/1.

)9( ينظر تاريخ �لطبري، 191/1، و�لكامل في �لتاريخ، 73/1.

)10( �لم�شدر�ن �ل�شابقان، �لجزء و�ل�شفحة، و�لأخبار �لطو�ل، �س1، ومروج �لذهب، 52/1.

)11( ينظر �لعقد �لفريد، 313/3، وتاريخ �لطبري، 202/1، و�لكامل في �لتاريخ، 78/1، ومروج �لذهب، 52/1، وفيها 

ق�شة �للعن.
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باأن يكون عبًد� لأخويه، فخملت  �أباه لعنه، ودعا عليه  فاإّن  ، و�أّما حام 
)1(

ھ  ھ  ھ{
 ،

)6(
، و�أجنا�س �ل�شود�ن، و�ل�شند

)5(
، و�لزغاوة

)4(
، وفّز�ن

)3(
، فهم �لنوبة

)2(
ذّريته، و�شقطت فيه

.
)7(

و�لقبط

وياأجوج  و�لترك،   ،
)8(

�ل�شقالب فوَلد  و�لكثرة،  بالنماء  له  دعا  �أباه  فاإنَّ  يافث  و�أّما   

، و�أمًما عدد �لرمل و�لح�شى في م�شارق �لأر�س.
)9(

وماأجوج

�لجبابرة،  ومنهم   ،
)10(

�لعماليق فهم  ولده؛  من  �لنا�س  فاأ�شر�ف  عليه،  فبارك  �شام  فاأّما   

و�شالح،  وهود،  نوح،  بعد  جميًعا  �لأنبياء  �شام  ولد  ومن  فار�س.  وملوك  م�شر،  وفر�عنة 

وفار�س  فالعرب  و�ل�شالم.  �ل�شالة  عليه  محمد  نبّينا  �إلى  بعده  ومن  و�إبر�هيم،  و�شعيب، 

يت�شاوون في هذه �لجملة، وتف�شلها �لعرب بعدها باأّنها من ولد �إ�شماعيل بن �إبر�هيم، فهي 

)1( هود، 42.

)2( ينظر �لعقد �لفريد، 313/3، وتاريخ �لطبري، 202/1، و�لكامل في �لتاريخ، 78/1، ومروج �لذهب، 52/1، وفيها 

ق�شة �للعن.

)3( �لنوبة: جن�س من �ل�شود�ن، ينظر ر�شائل �لجاحظ، 216/1.

ت بفّز�ن بن حام بن نوح، و�لغالب على �أهلها �ل�شو�د.
ّ
)4( فّز�ن: ولية و��شعة بين �لفيوم وطر�بل�س �لغرب، وقيل: �ُشمي

ا، ينظر معجم �لبلد�ن، 160-159/3. )5( �لزغاوة: بلد في جنوبي �إفريقية بالمغرب، وهم جن�س من �ل�شود�ن �أي�شً

)6( �ل�شند: بالد بين بالد �لهند وكرمان و�شج�شتان، وقالو�: �ل�شند و�لهند كانا �أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن 

نوح، وهم جن�س من �ل�شود�ن، ينظر معجم �لبلد�ن، 303/3، ور�شائل �لجاحظ، 216/1.

)7( �لقبط: قوم ين�شبون �إلى قبط بن م�شر بن بي�شر بن حام بن نوح، ينظر معجم �لبلد�ن، 434/4، ويقول �لجاحظ: »... 

)�لنبط( بدل )�لقبط(، وفي   ،312/3 �لفريد،  �لعقد  218/1، وفي  �لجاحظ،  �ل�شود�ن«، ر�شائل  و�لقبط جن�س من 

�لهام�س: »في �لأ�شول: �لقبط وهو تحريف«، وينظر �لمعارف، �س26، وفيه: )�لقبط(، وتاريخ �لطبري، 202/1.

بالد  يتاخمون  �ل�شعور،  �شهب  �لألو�ن،  حمر  جيل  وهم  �لأحمر،  �أو  �لأبي�س  �لرجل  �ل�شقالب:  ج  �ل�شقالب:   )8(

�أبناء يافث بن نوح، ينظر معجم �لبلد�ن، 472/3، ومروج �لذهب، 3/2،  �لخزر في �أعالي جبال �لروم، وهم من 

وما بعدها.

)9( ياأجوج وماأجوج: َخْلق من �لنا�س يقال �إنَّهم خم�س وع�شرون قبيلة، ورد ذكرهم في �لقر�آن �لكريم، وهم من ن�شل 

يافث، ويقال �إنَّهم �أّمة لها �أربعمئة �أمير، يت�شفون بالقوة و�لق�شوة، ينظر تف�شير �لطبري، 17/9، وما بعدها، وتف�شير 

�لقرطبي، 56/11، وما بعدها، و�لمو�شوعات، 147/1.

)10( �لعماليق �أو �لعمالقة: من �لعرب �لبائدة، ين�شبون �إلى عمليق بن لوذ بن �شام بن نوح، وعمليق هذ� �شقيق ط�شم، 

ويذكر �لأخباريون �أنَّهم كانو� �أمًما كثيرة �شكنت بع�شها �شنعاء، و�أخرى �تخذت من حدود م�شر فطور �شيناء �إلى 

ل، 345/1، وما بعدها. فل�شطين موطًنا لها، ينظر �لمف�شّ
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�لفريقين  �أنَّ  في  �لعرب وفار�س  تت�شاوى  ثّم   ،
)1(

به رحًما و�أم�سُّ  دناوة،  �هلل  �أدنى من خليل 

وغلبة،  ��شتالب  فار�س  ملك  وقو�عد  نبوة،  ملكها  قو�عد  باأنَّ  �لعرب  وتف�شلها  ملكو�، 

مّت�شل  ملكها  باأنَّ  وتف�شلها  من�شوخ،  فار�س  وُملك  نا�شخ،  ُملكها  باأنَّ  �لعرب  وتف�شلها 

بال�شاعة، وُملك فار�س محدود، وتف�شلها �لعرب باأنَّ ملكها و�غل في �أقا�شي �لبالد، د�خل 

في �آفاق �لأر�س، وملك فار�س �شظّية منه، لي�س فيه �ل�شام ول �لجزيرة، ول خر��شان في �أكثر 

، و�شيف بن ذي يزن.
)2(

مددهم، ول �ليمن �إّل في �أيام َوْهرز

لوني عليه  ا فخرهم على �لعرب باآدم، يقول �لنبي : »ل تف�شّ  �أمرهم �أي�شً
)3(

 ومن عجب

، ثّم بالأنبياء، و�أّنهم من �لعجم �إّل �أربعة نفر: هود، و�شالح، 
)4(

فاإنَّما �أنا ح�شنة من ح�شناته«

و�شعيب، ومحمد ، وفي هذ� �لقول و�شع �لفخر على غير �أ�شا�س - وَمن �أ�ّش�س بنيانه على 

�لباطل و�لغرور �أو�شك �أن يتد�عى، و�أن يخرَّ - وظلم للعرب فاح�س.

وعي�شى،  مو�شى،  �نتحالهم  ومنه  ولده،  من  لي�شو�  �لعرب  كاأنَّ  �آدم،  �دعاوؤهم  ومنه   

وزكريا، ويحيى، و�أ�شباههم من بني �إ�شر�ئيل، ولي�س بين فار�س وبني �إ�شر�ئيل ن�شب على ما 

بيَّنت لك.

 ومنه دفعهم �لعرب عن ُقربهم بهوؤلء �لأنبياء، وهم بنو عمومتهم وَع�شبتهم؛ لأنَّ �لعرب 

بنو �إ�شماعيل بن �إبر�هيم باإجماع �لنا�س، فهم بنو �أخي �إ�شحاق بن �إبر�هيم، و�أولى به و�أحقُّ 

�هلل  وقال  ولده.  من  �لأنبياء  وجميع  و�شليمان،  ود�ود،  وعي�شى،  بمو�شى،  و�أولى  ب�شرفه، 

�إبر�هيم هم  فاآل   ،
)5(

تعالى: {ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ{

، فاأعَلمنا �أنَّ �لعرب وبني 
)6(

ولد �إ�شحاق، وولد �إ�شماعيل، ثّم قال: {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ{

)1( ينظر �لمعارف، �س26، وما بعدها، و�لعقد �لفريد، 312/3، ففيها تف�شيل عن �شام وذّريته، وينظر تاريخ �لطبري، 

.203/1
)2( وهرز: قائد فار�شي، بعث به ك�شرى مع �شيف بن ذي يزن ليعينه على ��شترد�د ملكه من �لحب�شة، ينظر �لمعارف، 

�س638و664، ور�شائل �لجاحظ، 201/1و290/2و346.

)3( من هنا �إلى قوله: »... عليه و�شّلم« ينقله �شاحب �لعقد �لفريد، 409/3، و�شاحب بلوغ �لأرب، 170/1 عن هذ� 

�لكتاب باختالف ي�شير.

روني على مو�شى...«.
ّ
)4( في �شنن �أبي د�ود، 520/2: »ل تخي

)5( �آل عمر�ن، 33.

)6( �آل عمر�ن، 34
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�إ�شر�ئيل �شيء و�حد في �لن�شب. وفيما �أوحى �هلل �إلى مو�شى: »�إّني �شاأقيم لبني �إ�شر�ئيل من 

، يريد �أّنه يقيم لهم من �لعرب نبًيا مثل مو�شى، يعني 
)1(

�إخوتهم مثلك �أجعل كالمي على فيه«

نبيَّنا محمًد� ، وهذ� علم من �أعالمه، وحّجة من حججنا على �أهل �لكتاب من كتبهم.

 فاإن قالو� في ذلك: �إنَّه يقيم لهم من بني �إ�شر�ئيل نبيًّا مثل مو�شى، وقالو�: �إنَّ بني �إ�شر�ئيل 

بع�شهم �إخوة بع�س، �أكذبهم �لنظر؛ لأّنه لو �أر�د ذلك لقال لهم: من �أنف�شهم، ومنهم. كما 

�أنَّ رجاًل لو �أر�د �أن يبعث ر�شوًل من خندف لم يقل �شاأبعث ر�شوًل من �إخوة خندف. فاإن 

كان دْفُعهم ولد �إ�شماعيل عن ت�شابك ن�شبهم بولد �إ�شحاق لنزول �إ�شماعيل �لحرم ونكاحه 

، فاإنَّ �لديار قد تتناءى، و�لمحالَّ قد تتباين، و�لرجل قد ينكح في �لبعد، وقد 
)2(

في جرهم

فلي�س  بالعربية  نطق  �إ�شماعيل  و�إن كان  �لأرحام و�لأن�شاب،  تنقطع  �لإماء، ول  له من  يولد 

�ختالف �لنا�س في �لأل�شنة يخرجهم عن ن�شب �آبائهم، و�إخو�نهم، وع�شائرهم، فهوؤلء �أهل 

�أقطع  �شيء  ول   - باهلل  كفرت  �لروم  وهذه  �لعبر�نية،  �أهل  �لل�شان  في  خالفو�  قد  �ل�شريانية 

للع�شمة من �لكفر - وتكّلمت بالرومية، ورغبت عن ل�شان �آبائها، ولي�س ذلك بمخرجها 

و�إنَّما  بالعربية،  نّطق  َمْن  �أّول  يكن  لم   
)3(

�إ�شماعيل �أنَّ  على  �إبر�هيم،  بن  �إ�شحاق  ولدة  عن 

، و�إنَّما �أ�شل �لعربية لليمن؛ لأنَّهم من ولد يعرب بن قحطان. وكان يعرب �أّول َمْن 
)4(

تعلَّمها

تكّلم بالعربية حين تبلبلت �لأل�شنة ببابل، و�شار حتى نزل �ليمن في ولده، وَمْن تبعه من �أهل 

.
)6(

، ثّم نطق بعده ثمود بل�شانه، و�شخ�س حتى نزل �لِحجر
)5(

بيته

ت�شع  قال:  �لعالء  بن  �أبو عمرو  �أخبرني  قال:  �لأ�شمعي  قال: حّدثني  �أبو حاتم  ثني   حدَّ

ا �أقمت لهم من جملة �إخوتهم مثلك، وجعلت 
ً
)1( جاء في �لتور�ة �ل�شامرية، �س318: »كاماًل تكون مع �هلل �آلهك... نبي

�لثامن ع�شر. وتنظر مقدمة تحقيق هذه  �أو�شيه«. �شفر تثنية �ل�شتر�ع. �لإ�شحاح  خطابي بفيه، فيخاطبهم بكّل ما 

. لتور�ة؛ ففيها حديث م�شتفي�س عن �لب�شارة بنبوة ر�شول �هلل�

)2( تنظر ق�شة �لنكاح في تاريخ �لطبري، 256/1، و�لكامل في �لتاريخ/104.

)3( من هنا �إلى رجز �لعجاج �لقادم ينقله �شاحب �لزينة بحروفه حيث يقول: »قال عّدة من �لعلماء، �أحدهم عبد �هلل بن 

م�شلم بن قتيبة، و�للفظ له...«، غير �أنَّه لم ُي�شر �إلى �لكتاب �لذي ينقل عنه، ينظر �لزينة، 141/1، وما بعدها.

ل، 538/8، وما بعدها مع م�شادره. )4( ينظر تف�شيل هذ� �لأمر في �لمف�شَّ

ل، 14/1، وما بعدها، و362/1، وما بعدها مع م�شادره. )5( ينظر تف�شيل هذ� �لأمر في �لمف�شَّ

)6( �لحْجر: ديار ثمود ناحية �ل�شام عند و�دي �لُقرى، وهي غير �لَحْجر- ب�شكون �لجيم- فهذه ق�شبة �ليمامة، ينظر معجم 

ل، 310/1، وما بعدها مع م�شادره. �لبلد�ن، 368/1، و�لمعارف، �س27، ول�شان �لعرب، 170/4، و�لمف�شّ
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و�لعماليق،  وجعم،   ،
)1(

و�لحاء( )بالجيم  و�شجم  وعهنية،  وجدي�س،  َط�شم،  قديمة:  قبائل 

.
)2(

وقحطان، وجرهم، وثمود

ناد عن رجل من جرهم  ثنا �بن �أبي �لزِّ ثنا �لأ�شمعي قال: حدَّ ثني �أبو حاتم قال: حدَّ  وحدَّ

.
)3(

قال: نحن بدء �لخلق ل ي�شركنا �أحد في �أن�شابنا

وكانت  �لل�شان،  بهذ�  �أل�شنتهم  �هلل  فتق  �لذين  �لعرب  قدماء  فهوؤلء  قدمنا  من  يقول:   

�أنبياوؤهم عرًبا: هود، و�شالح، و�شعيب.

ثني عبد �لرحمن بن عبد �لمنعم عن �أبيه عن وهب بن منّبه �أنَّه �ُشئل عن هود: �أكان �أبا   حدَّ

�ليمن �لذي وَلدهم؟ قال: ل، ولكّنه �أخو �ليمن في �لتور�ة، فلّما وقعت �لع�شبية بين �لعرب، 

.
)4(

وفخرت ُم�شر باأبيها �إ�شماعيل، �ّدعت �ليمن هوًد� ليكون لهم و�لٌد من �لأنبياء

�ل�شام،  �إلى  هاجر  لّما  �إبر�هيم،  تبعو�  �لموؤمنين  من  رهٍط  ولد   
)5(

من �شعيب  و�أّما  قال:   

 ،
)6(

ولم يكن يثبت لهم ن�شب في بني �إ�شر�ئيل، ولم تكن مدين قبيلة، ولكّنها �أمة ُبعث �إليها

ت به من ُجرهم رفقة، فر�أو�  فلّما بّو�أ �هلل �إ�شماعيل �لحرم - وهو طفل - و�أنبط له زمزم، مرَّ

وفيها،  فيه  �أباه  �هلل  �أمر  وما  وحاله،  �ل�شبي،  بن�شب  هاجر  و�أخبرْتهم  يعهدونه،  يكن  لم  ما 

فتبّركو� بالمكان، ونزلوه و�شّمو� �إليهم �إ�شماعيل، فن�شاأ معهم، ومع ولد�نهم، ثّم �أنكحوه، 

، فقيل: نطق باليعربية، �إّل �أنَّ �لياء زيدت في �ل�شم فحذفت في �لن�شب، 
)7(

فتكّلم بل�شانهم

�أ�شل  �أنَّ  �أ�شولها، و�لدليل على  �أ�شياء عن  ُتغيَّر  �أ�شياء من �لزو�ئد وغيرها، كما  كما ُتحذف 

�لل�شان لليمن �أّنهم يقال لهم: �لعرب �لعاربة، ويقال لغيرهم: �لعرب �لمتعّربة، ير�د �لد�خلة 

)1( �لقو�شان وما بينهما في �لمطبوع.

ل، 294/1، وما بعدها مع م�شادره، وهي �لتي ُت�شّمى بالعرب �لبائدة، �أو �لعاربة. )2( ينظر عن هذه �لقبائل، �لمف�شَّ

ل،  ها �لّن�شابون و�لأخباريون )جرهم �لأولى(، تمييًز� لها عن )جرهم �لثانية( �لقحطانية، ينظر �لمف�شّ
ّ
)3( وهي �لتي ي�شمي

.345/1
ل، 313/1، وما بعدها، و356/1، وما بعدها، مع  )4( ينظر تف�شيل هذ� �لأمر من حيث �لختالف و�لتنازع، في �لمف�شَّ

م�شادره.

)5( لعلَّ �لأوجه �إ�شافة فاء �إلى )من( لت�شبح: و�أّما �شعيب فمن ولد...، وبها ي�شتقيم �لكالم.

ا »ُبعث �إلى �أمتين: �إلى قومه �أهل مدين، و�إلى �أ�شحاب �لأيكة«، و�لكامل 
ً
)6( ينظر تاريخ �لطبري، 325/1، وفيه �أنَّ �شعيب

في �لتاريخ، 157/1.

)7( ينظر تف�شيل هذ� �لأمر في تاريخ �لطبري، 254/1، وما بعدها، و�لكامل في �لتاريخ، 102/1، وما بعدها.
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في �لعرب، �لمتعّلمة منهم. وكذلك معنى �لتفّعل في �للغة، يقال: تنّزر �لرجل: �إذ� دخل في 

:
)1(

ر: �إذ� دخل في م�شر، وتقّي�س: �إذ� دخل في قي�س، قال �ل�شاعر نز�ر، وتم�شَّ

�ضـا)2( تـقـيَـّ ـــْن  ــــ وَم ــيـــــان  عـــ وقـــــيـــــ�ــص 

�أن  لوجب  ن�شبهم،  من  به خارًجا  ونطق  قومه  ل�شان  غير  ل�شاًنا  تعّلم  من  كلُّ  كان  ولو   

يكون كلُّ َمْن نطق بالعربية من �لعجم عربًيا.

�أتجاوز  �أحًد� حّقه، ول  �أبخ�ُس  �أ�شبابه، ول  و�أبّين  �لقول،  باأعدل  �ل�شرف   و�شاأقول في 

عّما  �أعنَّتها  و�أثني  لها جهلتها،  عيه  تدَّ عّما  �أدفعه  �أن  �لعجم  في  ن�شبي  يمنعني  فال  به حّده، 

، و�أخت�شر �لقول، و�أقت�شر على �لعيون و�لّنكت، ول �أعر�س لالأحاديث 
)3(

ْفَلُتها تقّدم �إليها �شِ

�أ�شر�فها على ملوك �لعجم ومقاماتها،  �أيامها، ووفد�ت  �لطو�ل في ُخطب �لعرب، وتعد�د 

، ل�شيما و�أكثر هذه  فاإنَّ هذ� وما �أ�شبهه قد كثر في كتب �لنا�س حتى �أخلق، ودر�س حتى ُملَّ

�لتكّلف، وتدّل  ا، ُتخبر عن  �أي�شً �لثقات، و�لمعروفين  ُنقلت من  �لأخبار ل طريق لها، ول 

ٍد لتمويه،  لع ذوو �لعقول و�أهل �لنظر مّني على �إيثار هوى ول تعمُّ على �ل�شنعة، و�أرجو �أل يطَّ

وما �أتبر�أ بعده من �لعثرة و�لزلَّة، �إّل �أن يوفقني �هلل، وما �لتوفيق �إّل به.

�لتر�ب،  �إلى  �لنا�س لأب و�أم، ُخلقو� من تر�ب، و�أعيدو�  �أنَّ  �ل�شرف  �لقول في   وَعدُل 

وجرو� في مجرى �لبول، وُطوو� على �لأقذ�ر، فهذ� ن�شبهم �لأعلى �لذي يردع �أهل �لعقول 

عن �لتعظيم و�لكبرياء، ثمَّ �إلى �هلل مرجعهم فتنقطع �لأ�شباب، وتبطل �لأح�شاب، �إّل َمْن كان 

.
)5(

 طاعة �هلل
)4(

ح�شبه تقوى �هلل، وكانت ماتَّته

)1( هو �لعّجاج �لر�جز.

)2( ديو�نه، �س138.

)3( هذ� كالم نفي�س يومئ �إلى منهج �شديد، و�إن�شاف جميل، وهو لي�س بغريب على َمْن كان مثل �بن قتيبة: دين ثخين، 

وعلم و��شع.

)4( �لماتَّة: �لحرمة و�لو�شيلة و�ل�شبب.

)5( نقل �شاحب �لعقد �لفريد، 412/3، من قوله: »وعدل �لقول...« �إلى »... طاعة �هلل«، وي�شوق قول »بع�س َمْن يرى 

ر�أي �ل�شعوبية فيما يرّد به على �بن قتيبة« في هذ� �لمو�شع، وهو قوله: »وما ر�أيت �أعجب من �بن قتيبة في كتاب 

تف�شيل �لعرب، �إنَّه ذهب فيه كلَّ مذهب من ف�شائل �لعرب، ثم ختم كتابه بمذهب �ل�شعوبية، فنق�س في �آخره كلَّ ما 

بنى في �أوله، فقال في �آخر كالمه: و�أعدل �لقول عندي �أنَّ �لنا�س...«، �أقول لي�س هناك من نق�س للكالم �لأول كما 

ا غير �أنَّ �لآخرة في 
ً
يرى ذلك �ل�شعوبي، �إنَّما هو خلق �لإ�شالم �لذي تاأّدب به �بن قتيبة؛ ذ�ك �لذي يولي �لدنيا ن�شيب

فكره وقلبه دوًما ل ين�شاها.
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 و�أّما �لن�شب �لأدنى �لذي يقع فيه �لتفا�شل بين �لنا�س في حكم �لدنيا، فاإّن �هلل خلق �آدم 

و�لخبيث  و�لأ�شود،  و�لأحمر  و�لَحْزن،  �ل�شهل  �لأر�س  وفي   ،
)1(

�لأر�س جميع  قب�شة  من 

ڀ       ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   وجل:  عّز  �هلل  يقول  و�لطّيب. 

غر�ئزهم؛  لختالف  �شبًبا  ذلك  فكان  ولده،  في  �لأر�س  طبائع  فجرت   ،
)2(

ڀ{ ڀ  
و�لعجول،  و�لحليم   ،

)4(
و�لوقاح  

)3(

ّ
و�لحيي و�لجو�د،  و�لبخيل  و�لجبان،  �ل�شجاع  فمنهم 

مث و�لعبو�س، و�ل�شكور و�لكفور.. و�شبًبا لختالف �ألو�نهم وهيئاتهم؛ فمنهم �لأبي�س  و�لدَّ

و�لثقيل،  �لقلوب  على  و�لخفيف  و�لو�شيم،   
)5(

و�لأق�شر و�لأحمر،  و�لأ�شمر  و�لأ�شود، 

و�شبًبا لختالف  ذنوب..  غير  من  �إليهم  و�لمبَغ�س  �إح�شان،  غير  من  �لنا�س  �إلى  و�لمحبَّب 

وَمْن  �لمال،  �إلى  به  يميل  �لِعلم، ومن  �إلى  �لطبع  به  يميل  َمْن  فمنهم  �ل�شهو�ت و�لإر�د�ت؛ 

ا في  يميل �إلى �للهو، وَمْن يميل به �إلى �لن�شاء، وَمْن يميل به �إلى �لفرو�شية. ثّم يختلفون �أي�شً

ذلك؛ فمنهم َمْن ُي�شرع �إلى َفْهمه �لفقه ويبطئ عنه �لح�شاب، ومنهم َمْن يعلق بفهمه �لطبُّ 

، ومنهم  ر له �لدقيق �لخفيُّ ويعتا�س عليه �لو��شح �لجليُّ وينبو عنه �لنجوم، ومنهم من يتي�شَّ

منه  �أخفُّ  هو  ما  ويتعلَّم  �لحجر،  في  �لنََّقر  ر�شوخ  قلبه  في  فير�شخ  �لِعلم  من  فنًّا  يتعلَّم  َمْن 

 على �لماء.
)7(

قم  درو�س �لرَّ
)6(

فيدر�س

، وَمْن يطلبه بال�شلطان، وَمْن 
)8(

 وِمْن َطَلبة �لمال َمْن يطلبه بالتجارة، وَمْن يطلبه بالجر�ية

 �لمال.
)9(

يطلبه بالكيمياء، فيتلف بالطمع �لكاذب و�لتما�س �لُمحال �أثلة

)1( ينظر عن خلق �آدم، و�ختالف طبائع �لب�شر، تاريخ �لطبري، 90/1، وما بعدها، و�لكامل في �لتاريخ، 27/1، وما 

بعدها.

)2( �لأعر�ف، 58.

: ذو �لحياء؛ نقي�س �لوقاح.
ّ
(، ول معنى لها هنا، و�لحيي

ّ
)3( في �لمطبوع: )و�لحي

)4( �لوقاح: قليل �لحياء.

)5( �لأق�شر: �شديد �لحمرة.

)6( يدر�س: يندثر ويبلى.

قم: �لكتابة و�لختم.
َّ
)7( �لر

)8( �لجر�ية: �لجاري من �لوظائف، �لم�شتمر.

)9( �أثلة كّل �شيء: �أ�شله، �أي يذهُب �لمال كّله.
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ة  �لِغرَّ يريد  وَمْن   ،
)2(

�ل�شناك يريد  وَمْن   ،
)1(

�لمهفهفة يريد  َمْن  �لن�شاء  طلبة  وِمْن   

قال   ،
)4(

�لعجوز �إليه  ُحبِّب  َمْن  �لوثيرة، و�أعجب من هذ�   
)3(

ف �لنَّ�شَ يريد  �ل�شغيرة، وَمْن 

�ل�شاعر:

ـــا َكــــــبــــــرٌة ومـــــاحـــــٌة ـــه ـــت ـــل عــــــجــــــوٌز ع

ــــوُز ــــج ـــــرجـــــال ع ـــــل ــــــا ل �أقـــــاتـــــلـــــتـــــي ي

يــمــيــنــهــا ِمــــلــــُك  �لــــمــــاء  �نَّ  ــــــَو  لَ عــــجــــوٌز 

ــــــوُز)5( ــــــج ـــا بــــالــــمــــيــــاه ن ـــن ـــت ـــرك لــــمــــا ت

للهجاء  ويرتاح  �لمدح،  ُيحبُّ غيره  �لذمَّ كما  ُيحبُّ  َمْن  �لنا�س  �أنَّ من  �لغر�ئز  لوؤم  ومن 

كما يرتاح غيره للثناء، ومنهم َمْن ُيغرى بذم قومه، و�شب نف�شه و�آبائه، و�شتم ع�شيرته؛ منهم 

، وهو �لقائل:
)6(

عميرة بن جعل �لتغلبي

ــــــٍل و�ئ ــــة  ــــن �ب تـــغـــلـــب  ــــي  حــــيَّ �هلل  كـــ�ـــضـــا 

ن�ضولها)7( ــا  ــئً ــطــي ب ـــاًر�  ـــغ ـــض �إ� �لـــلـــوؤم  ـــن  م

)1( �لمهفهفة من �لن�شاء: �ل�شامرة �لبطن.

)2( �ل�شناك من �لن�شاء: �ل�شخمة �لمكتنزة �ل�شلبة �للحم.

)3( �لّن�شف في �لن�شاء: بين �ل�شابة و�لكهلة.

ب بعجوز، وينظر خز�نة �لأدب، 182/4.
ّ
)4( في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 702/2، �أنَّ �أبا وجزة �ل�شعدي �أحد َمْن �شب

ة(، ويعلِّق �لمحّقق بقوله: »كذ� بالأ�شل، ولعلَّ �شو�به: عجوز 
َّ
)5( �لبيتان في عيون �لأخبار، 44/4، وفيه: )عليها كر

علتها كبرة ومالحة«، و�لأو�ئل، 27/2 باختالف.

�شاق  �إذ  �س257،  �لمف�شليات،  في  ما  و�أثبتنا  جاهلي،  �شاعر  وهو  �لعين،   
ّ
ب�شم ُجعيل(  بن  )ُعميرة  �لمطبوع:  في   )6(

�لمحققان �لفا�شالن �أقو�ًل مختلفة في ��شمه، و�نتهيا �إلى هذ� �ل�شم، وفي �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 650/2: »... وهو �أحد 

َمْن هجا قومه«.

)7( �لمف�شليات، �س257، وينظر �لتخريج هناك.
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، وهو �لقائل:
)1(

 ومنهم �لحرمازي

فـــيـــهـــُم قـــــــــوٌم  ـــــحـــــرمـــــاز  �ل بــــنــــي  �إنَّ 

ــــهــــُم ــــى �أخــــي عـــــجـــــٌز وتــــ�ــــضــــلــــيــــٌط عــــل

ــــًر� يـــخـــزيـــهـــُم ــــاع ــــض فــــابــــعــــْث عـــلـــيـــهـــم �

فيهُم)2( عـــلـــمـــي  ـــل  ـــث م ـــهـــم  مـــن ـــعـــلـــم  ي

، وهو �لقائل في �أّمه:
)3(

ومنهم �لنحيف

ــــــنــــــا �ـــضـــالـــت نـــعـــامـــتـُــهـــا ـــــا لـــيـــتـــمـــا �أمُّ ي

ــــا �إلـــــــى نــــــــاِر)4( ــــم ــــا �إلـــــــى جــــنَّــــة �أي ــــم �أي

ــا هــجــر�ً ــه ــت ــن ــك ــض ــــو �أ� ــ�ــضــت بــ�ــضــبــعــى ول ــي ل

قـــــاِر ـــــــذي  ب حـــــلَّـــــت  ـــــــو  ول بـــــريـــــا  ول 

ــتــه ــــدوًد� �أ�ــضــظَّ ــــَق مــــ�ــــض ــــضْ ــــَو� ـــُم �ل ـــهَّ ـــل ت

بالقاِر)5( ــــَي  ــــْل ُط قــــد  وجـــهـــهـــا  ـــا  ـــم ـــاأنَّ ك

ب بالكذ�ب �لحرمازي، �شاعر، ر�جز، له حديث طويل مع �لعّجاج �لر�جز،  )1( �لحرمازي: هو عبد �هلل بن �لأعور �لملقَّ

كان يهجو قومه، ويكثر من �لكذب، فغلبت هذه �ل�شفة عليه، ينظر: �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 684/2-685، و�لموؤتلف 

و�لمختلف، �س170، و�لبيان و�لتبيين، 276/3، و�لحيو�ن، 484/3، ومجمع �لأمثال، 74/1، وجمهرة �لأمثال، 

.450/1
)2( ُن�شب �ل�شعر له في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 685/2، و�لموؤتلف و�لمختلف، �س170، باختالف ي�شير، وينظر هام�س �لبيان 

و�لتبيين، 276/3.

)3( في �لمطبوع: )�لقحيف( بالقاف، وهو خطاأ مطبعي، وقد �أثبتنا �ل�شو�ب )�لنحيف( بالنون، وهو لقب �شعد بن ُقرط 

من عبد �لقي�س، قال هذه �لأبيات يرّد فيها على �أّمه بعد �أن عذلته في �مر�أة تزّوجها لم تكن لتر�شاها له، ينظر �شرح 

�لتبريزي للحما�شة، 352/4، وخز�نة �لأدب، 88/11، و�شرح �شو�هد �لمغني لل�شيوطي، 186/1، وفيه: )�لنحيت 

�لحدري(، مع م�شادره.

)4( في �لمطبوع: ]�إيما[، وقد �أثبنا ]�أيما[، وفي �لخز�نة، 86/11، حديث طويل عن هذ� �لمو�شوع فلينظر هناك.

)5( يقول محّقق خز�نة �لأدب، 88/11: �إّن ت�شكين عين �لثالثي �لمبني للمجهول في )ُطلي(، و)�شفع( لغة لبكر بن و�ئل، 

ونا�س كثير من بني تميم، و�لَو�ْشق: حمل بعير من �لطعام �أو �لتمر. و�لأ�شظة: جمع �شظاظ؛ وهو عود ُيجعل في عروة 

�لجو�لقين �إذ� ُو�شعا على �لبعير، يريد �أّنها ل�شّدة نهمها تاأكل حمل بعير كاماًل غير منقو�س.
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لــوجــهــتــه تـُـــهــــدى  ل  �لـــخـــيـــر  فــــي  خــــرقــــاء 

و�لجاِر)1( �لأهــــل  ــي  ف �لأذى  ــاُع  ــنَ ــضَ � وْهــــَي 

ه: ه، ونف�شه، فقال في �أمِّ ومنهم �لحطيئة، هجا �أباه، و�أمَّ

ـــــي بــــعــــيــــًد� ـــــنّ ـــــْي فـــــاقـــــعـــــدي م ـــــنـــــحَّ ت

ـــا ـــن ـــي ـــم ـــال ـــع �ل مــــــنــــــِك  �هلل  �أر�ح 

ـــاء مـــنّـــي ـــض ـــ� ـــغ ـــب �ألــــــــم �أو�ـــــضـــــح لـــــك �ل

تـــعـــقـــلـــيـــنـــا ـــــــــِك  �إخـــــــــال ل  ولـــــــكـــــــْن 

� �ـــضـــرَّ ــــِت  ــــودع ــــت ــــض �� �إذ�  ـــــــاًل  �أغـــــــرب

�لمتحّدثينا)2( عــــلــــى  ـــــا  ـــــونً ـــــان وك

وقال لأبيه:

ــــا حــــقًّ لـــــــحـــــــاَك  ـــــــــّم  ث �هلل  لـــــــحـــــــاَك 

ــــــن عــــــــمٍّ وخــــــــاِل ـــــــحـــــــاَك م �أبًـــــــــــا ول

ــــــت عـــلـــى �لـــمـــخـــازي ــص �لــ�ــضــيــخ �أن ــ� ــئ ــب ف

�لمعالي)3( ــــدى  ل ـــــت  �أن ــخ  ــي ــض ــ� �ل ــص  ــ� ــئ وب

- ربِّـــــــي  ــــاك  ــــيّ ح ل   - �لـــــلـــــوؤم  جـــمـــعـــت 

ـــــاِل)4( ـــــضَّ ـــــ� ـــفـــاهـــة و�ل و�أبـــــــــــو�ب �لـــ�ـــض

للتبريزي،  �لحما�شة  تمام، �س632-633، و�شرح  �أبي  �لنحيف في: حما�شة  �إلى  من�شوبة  ي�شير  باختالف  �لأبيات   )1(

354/4، �لأبيات �لثالثة �لأولى، وزياد�ت مجال�س ثعلب، وينقلها �لمحّقق من �شرح �شو�هد �لمغني لل�شيوطي، تنظر 
مجال�س ثعلب، 740/2، و�شرح �ل�شو�هد، 181/1، وفيه: »كانت �مر�أة من عبد �لقي�س لها �بن يقال له �شعد بن قرط، 

�، فقال يهجوها...«، و�شاق �لأبيات، وخز�نة �لأدب، 88/11.
ً
يلّقب �لنحيت �لحدري، يعّقها، وكان �شرير

)2( ديو�نه، �س100، باختالف في ترتيب �لأبيات.

)3( في �لديو�ن: )فنعم( بدل )فبئ�س(�لأولى، ولعلَّ رو�ية �لديو�ن �أ�شوب.

)4( ديو�نه، �س334، باختالف ي�شير.
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 وقال لنف�شه:

ــا ــم ــلُّ ــك ت �إلّ  ـــــوَم  ـــــي �ل ـــاي  ـــفـــت �ـــض ـــــــت  �أب

ـــْه ـــُل ـــائ ق �أنـــــــا  ـــمـــن  ل �أدري  ـــا  ـــم ف ـــّر  ـــض ـــ� ب

ــقــه خــل �هلل  ه  �ـــــضـــــوَّ وجـــــًهـــــا  ــــــَي  ل �أرى 

حامُلْه)1( ـــــبِّـــــح  وُق ـــــه  وج ــــن  م ـــح  ـــبِّ ـــُق ف

فال  �ل�شوق  �إلى  معه  �ذهب  لوكيله:  عتيبة  فقال  مادًحا،  �لعجلي  �لّنها�س  بن  عتيبة  و�أتى 

. فلّما �ن�شرف عنه قال:
)2(

ي�شيرنَّ �إلى �شيء، ول ي�شومنَّ به �إّل ��شتريته له

ــئــلــَت فــلــم تــبــخــْل ولــــم تُـــعـــِط طــائــًا �ــضُ

حمُد)3( ول  عــلــيــك  ذمٌّ  ل  ـــان  ـــيّ فـــ�ـــض

 ،
)6(

 على ريح �ليلنجوج
)5(

 �أنَّ منهم َمْن يوؤثر ريح �لكر�يي�س
)4(

ا في �لنا�س ومن لوؤم �لغر�ئز �أي�شً

، ويك�شل عن 
)8(

 على نفحات �لورد، ويهتاج من �لن�شاء لذ�ت �لقبح و�لدفر
)7(

وريح �لح�شو�س

�لح�شناء ذ�ت �لعطر. 

 ومنها �أنَّ �لرجل يكون في رخاء بعد بوؤ�س، و�شعة بعد �شيق، في�شاأم ما هو فيه، ويرغب 

)1( ديو�نه، �س333.

)2( في �لديو�ن، �س266، هو عتيبة بن �لّنها�س �لعجلي، من �أ�شرف وجوه بكر بن و�ئل، وينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 324/1، 

و�لأغاني، 139/2-140، و�لعقد �لفريد، 283/1، وخز�نة �لأدب، 410/2، وما بعدها.

)3( ديو�نه، �س268.

)4( ي�شتاأنف �بن قتيبة كالمه �لذي ��شتطرد منه �إلى �آخر؛ وهو �لحديث عن �ختالف طبائع �لب�شر.

)5( �لكر�يي�س: في �لمطبوع: )�لكر�بي�س(، بباء فياء، وهو تحريف؛ �إذ �لكر�بي�س مفردها �لكربا�س وهو �لقطن، ول معنى 

لها هنا، �أّما �لكر�يي�س بياءين، فمفردها �لكريا�س وهو �لكنيف �لذي يكون م�شرًفا على �شطح بقناة �إلى �لأر�س، فاإذ� 

�س، ينظر ل�شان �لعرب، 
َّ
ا ويتكر كان �أ�شفل فلي�س بكريا�س، و�شّمي كريا�ًشا لما يعلق به من �لأقذ�ر فيركب بع�شه بع�شً

194/6-195، و�لحيو�ن، 468/5 ففيه فقرة عن )��شتهاء ريح �لكريا�س(، وبهذ� �لمعنى ي�شتقيم كالم �بن قتيبة.
ر به. )6( �ليلنجوج: عود طيب �لريح، وهو مّما ُيتبخَّ

)7( �لح�شو�س: �لُكُنف، ومو��شع ق�شاء �لحاجة.

)8( �لدفر: نتن �لر�ئحة.
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:
)1(

عنه �إلى ما كان عليه. وقال �أعر�بي قدم �لم�شر فح�شنت حاله

ـــي �ــضــبــعــي ـــاءن ـــض ـــا � ـــّم ــر ل ــض ــ� ــم ــال ـــــــول ب �أق

جــــوُع ـــا  ـــه ب �أر�ــــــــــٍص  ـــــــى  �إل �ــضــبــيــل  �أل 

ــــــَرٌث َغ بـــهـــا  �أر�ـــــــــصٍ  ــــــى  �إل �ـــضـــبـــيـــَل  �أل 

ـــــوُع)2( ـــــْرق ــــص يَ ــــر�أ� ــه �ل ــن ع م ــــوع يـــ�ـــضـــدَّ ج

وهذ� و�أ�شباهه من لئيم �لغر�ئز كثير في �لأمم، وهذه �لطبائع هي �أ�شباب �ل�شرف و�أ�شباب 

فيخاطر  �ل�شائنات  به عن  �لأمور، وترغب  �إلى معالي  نف�شه  به  ت�شمو  ة  �لهمَّ فذو  �لخمول، 

�لهول،  ويركب   ،
)4(

بكريمته �لمكارم  �بتغاء  في  وي�شتخفُّ   ،
)3(

بعظيمته �لعظيم  طلب  في 

ته، ويظفر ببغيته،  رع �لليل، ويحطُّ �إلى �لح�شي�س، وتاأبى نف�شه �إّل علًو� حتى ي�شعد بهمَّ ويدَّ

، يغتنم �لأكلة وير�شى بالدون، 
)5(

ة له جثَّامٌة ُلبد ويحوز �ل�شرف لنف�شه وذّريته، وَمْن ل همَّ

ه و�أبيه، و�شاحبته  عة، و�إن �أَْعدم لم ياأنف من ُذلِّ �ل�شوؤ�ل، و�لجبان يفّر عن �أمِّ وي�شتطيب �لدَّ

وبنيه، و�ل�شجاع يحمي َمْن ل ينا�شبه ب�شيفه، ويقي �لجار و�لرفيق بمحبَّته، و�لبخيل يبخل 

على نف�شه بالقليل، و�لجو�د يجود لمن ل يعرفه بالجزيل. وقال �هلل عز وجل: {ڦ  ڦ  ڄ  

، يريد قد �أفلح من �أنمى نف�شه بالمعروف و�أعالها، 
)6(

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ{
وقد خاب َمْن �أ�شقطها بلئيم �لأخالق و�أخفاها.

 وقد يكون �لرجل مخالًفا لأبيه في �لأخالق، وفي �ل�شمائل، �أو في �لهمم، �أو في جميع 

:
)7(

ه، وقال �ل�شاعر ذلك، لعرق نزعه من قبل �أجد�ده لأبيه و�أمِّ

)1( في عيون �لأخبار، 222/3: »��شتاق �أعر�بي بالب�شرة �إلى �لبادية«، و�شاق �لبيتين.

»كذ�  بقوله:  �لكتاب  م�شّحح  ويعلق  )غرث(،  بدل  �س( 
ُ
)ُعر وفيه:   ،222/3 �لأخبار،  عيون  في  ن�شبة  بال  �لبيتان   )2(

�شديد، وفي  ويرقوع:  �لمقام«،  لينا�شب  �لجوع  بمعنى  �لمثلثة -  و�لثاء  �لمعجمة  بالغين  ث - 
َ
َغر ولعّلها  بالأ�شل، 

جمهرة  �لأمثال، 259/1 �لأول وحده، باختالف ي�شير.

)3( �لعظيمة: �لنازلة �ل�شديدة.

)4( �لكريمة: جمعها كر�ئم، وهي نفائ�س �لأمو�ل �لتي تتعّلق بها نف�س مالكها.

د: �لذي يلزم مكانه ل يبرحه، ول يطلب معا�ًشا.
َ
)5( جّثامة ُلب

)6( �ل�شم�س،9 - 10.

لمي، كما في �لحيو�ن، 463/6، �شاعر مخ�شرم �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، من �شعر�ء �شليم 
ُّ

)7( هو �لعبا�س بن مرد��س �ل�ش

 في خالفة عثمان ، تنظر مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.
ّ
�لمتقدمين، و�أحد فر�شانهم، �أّمه �لخن�شاء �ل�شاعرة. توفي
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ــــرَّ �لــــجــــدو ــــض ك � ـــــبـــــهـــــَت َجــــــــــدَّ و�أ�ـــــضْ

�لنائِم)1( �إلــــــى  يـــ�ـــضـــري  ـــــْرق  ـــــِع و�ل د، 

نف�شه،  محا�شن  �آبائه  محا�شن  �إلى  جمع  �لذي  وذلك  �لح�شيب،  �ل�شريف  �لنا�س  ومن 

ول  له  �شرف  ل  َمْن  ومنهم  �لنف�س،  لئيم  كان  �إذ�  وذلك  له،  ح�شب  ول  �ل�شريف  ومنهم 

ح�شب، وذلك �إذ� كان لئيم �لنف�س، لئيم �ل�شلف.

ها  يردُّ قبلي، ول  �أحد  بها  ق�شى  ما  ق�شية  �لعرب  بين  لأق�شينَّ  �شاعدة:  بن  ق�س  وقال   

�أحد بعدي: �أّيما رجل رمى رجاًل بمالأمة دونها كرم فال لوؤم عليه، و�أّيما رجل �ّدعى كرًما 

 لوؤم فال كرم له. يعني �أنَّ �أْولى �لأمور بالمرء خ�شاله في نف�شه؛ فاإن كان �شريًفا في 
)2(

دونه

�أولى به، و�إن كان لئيًما في نف�شه و�آباوؤه  نف�شه و�آباوؤه لئام لم ي�شّره ذلك، وكان �ل�شرف 

كر�م لم ينفعه ذلك.

: كلُّ �شرف دونه لوؤم فاللوؤم �أولى به، وكلُّ لوؤٍم دونه �شرف فال�شرف 
)3(

 ومثله قول عائ�شة

�أولى به، وقال �ل�شاعر في مثله:

ه ـــدُّ ـــع ي ومـــــجـــــٍد  ـــــــوؤم  ل ذ�  ــــــُك  ي وَمـــــــــْن 

�أقــــربــــا كـــــان  ــــا  م ذ�ك  ــــن  م ــــه  ب فـــــاأولـــــى 

ه ـــــــــوًد� بـــعـــد مـــجـــد يـــهـــدُّ ـــــا لــــــــوؤم ع ف

ــا ــب عــقَّ ــــوؤم  ــــل �ل �إذ�  مـــــعـــــدوًد�  ـــَد  ـــج م ول 

�لرجل  وكان  عددته.  �إذ�  ح�شًبا  �أح�شبه  �ل�شيء  ح�شبت  قولك:  من  ماأخوذ  ب  و�لح�شَ

ُيعّدون،  �آباء  �أي  فيقال: لفالن ح�شب؛  هم رجاًل رجاًل،  �آبائه، ويعدُّ ماآثر  �ل�شريف يح�شب 

)1( ديو�نه، �س147، وعجز �لبيت من �أمثالهم، ينظر مجمع �لأمثال، 411/2.

)2( في �لمطبوع: )دوله(، وهو خطاأ مطبعي.

)3( �لقول في �لفا�شل، �س7 باختالف، و�لعقد �لفريد، 291/2 و411/3، وقّدم �شاحب �لعقد �شرًحا هو: »تريد �أنَّ 

ه ذلك، و�إن كان لئيًما و�آباوؤه كر�م لم ينفُعه 
ّ
�أولى �لأمور بالإن�شان خ�شال نف�شه، فاإن كان كريًما و�آباوؤه لئام لم ي�شر

ذلك«، وهو يقترب من كالم �بن قتيبة �ل�شابق.
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ن، و�ل�شم مفتوح، كما تقول: هدمت �لحائط هْدًما،  ، فالم�شدر م�شكَّ
)1(

وف�شائل ُتح�شب

فت�شّكن �لم�شدر، وتقول: ِلما �شقط �إلى �لأر�س: َهَدٌم، فتفتح �لّد�ل من �ل�شم.

تتو��شى  �لجاهلية  في  تزل  لم  فاإنَّها  كالعرب؛   ،
)2(

بلبانها كرم  ة  �أمَّ فيها  �لأمم:   وكذلك 

ة،  ه من �لدناءة، و�لمذمَّ فه، وتتنزَّ م، وتتعاير بالبخل، و�لغدر، و�ل�شَّ بالحلم، و�لحياء، و�لتذمُّ

ب بالنجدة، و�ل�شبر، و�لب�شالة، وتوجب للجار من حفظ �لجو�ر ورعاية �لحق فوق  وتتدرَّ

ما توجبه للحميم و�ل�شقيق؛ فربما بذل �أحدهم نف�شه دون جاره، ووقى ماله بماله،وقتل دون 

، و�إذ� 
)4(

�إذ� جاوره جار فمات بع�س ُلحمته ود�ه ، وكان 
)3(

حميمه، ومنهم كعب بن مامة

مات له بعير، �أو �شاة �أعطاه مكان ذلك مثله.

 �أحد �أوفياء �لعرب، وكان له جار فخالفه �أخوه ُقرين 
)5(

 ومنهم عمير بن �َشلمى �لحنفي

�إلى �مر�أته، فا�شتدَّ �لرجل في حفظ �مر�أته فقتله، وكان عمير غائًبا، فلّما قدم وُخبِّر بذلك، 

:
)6(

ه، وِعَظم ُجرمه، فقالت دفع ُقريًنا �إلى ولي �لمقتول فقتله، و�عتذر �إلى �أمِّ

فـــيـــهـــا عـــــــــذر  ل  مـــــــــعـــــــــاذًر�  تــــــعــــــدُّ 

ـــد �ألمــــــــــا)7( ـــق ـــل �أخـــــــــاه ف ـــقـــت ـــــــــْن ي وَم

، وكان �لجر�د �شقط بقرب 
)8(

ة �أبي حنبل، جارية بن مّر ومن �أعجب �أمٍر في �لجو�ر ق�شّ

)1( ينظر ل�شان �لعرب، 310/1.

)2( بلبانها: باأ�شولها.

�لديباج،  ينظر  �لعرب.  �أجو�د  �أبو عبيدة و�حًد� من ثالثة هم  �لم�شهورين، وعّده  �لعرب  �أجو�د  مامة من  بن  )3( كعب 

�س23، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 241/1، و�لو�شيط في �لأمثال، �س66، ففيه كالم قريب من هذ� �لذي �شاقه �لموؤلف.

)4( �للُّحمة: �لقر�بة. ود�ه: دفع ديته.

�س46،  �لديباج،  ينظر  ا.  �أي�شً �شاعر  وهو  لجاره،  هم  و�أحفظُّ �لثالثة،  �لعرب  �أوفياء  �أحد  �لحنفي  �شلمى  بن  ُعمير   )5(

ر، �س351، ومعجم �ل�شعر�ء، �س343.
ّ
و�لمحب

)6( ��شمها )ُح�شينة(، كما في �لديباج، �س55.

ر، �س251-352، وجعله �بن حبيب في )�لو�فون من �لعرب(، و�لديباج، �س54، و�لكامل، 
َّ
)7( �لخبر و�لبيت في �لمحب

 ،140/2 و�لقرطين،  �س422،  �لقر�آن،  غريب  في  ن�شبة  بال  وحده  و�لعجز   ،588/12 �لعرب،  ول�شان   ،463/1
و�ألم: �أتى ما ُيالم عليه، و�لبيت وحده في تمام �لمتون، �س259.

يلّقـب بمجير  بالوفاء و�لمنعة، وكان  �لم�شهورين  �لطائي من   
ّ
�لمطبوع: )حارثة(، وهو تحريف. جارية بن مر )8( في 

�لجر�د كما �شنرى، ويو�شـف بدقة �ل�شـاق. ينظر �لبر�شان و�لعرجان، �س284، مع م�شادر �لمحقّق، وينظر �لمزيد 

من �أخباره، وم�شادرها في �شعر طيئ، 382/2، وتمام �لمتون، �س263.
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بيته، فق�شده �لحي ل�شيده، فلّما ر�آهم قال: �أين تريدون؟ قالو�: نريد جارك هذ�. فقال: �أّي 

. ثّم منع منه 
)1(

جير�ني؟ قالو�: �لجر�د. فقال: �أّما �إذ� جعلتموه لي جاًر� فو�هلل ل ت�شلون �إليه

:
)3(

، ففخر بع�شهم فقال
)2(

حتى �ن�شرفو�

ـــــٌة ولــــــنــــــا مــــعــــِقــــٌل ـــــب ـــــضْ ـــــ� ـــــا ه ـــــن ل

ـــاِد ـــضـــع ـــ� ــــّم �ل ــــضُ ــــ� ـــا �إلـــــيـــــه ب ـــدن ـــع �ـــض

ـــــــــاِت �لــــزمــــا ـــــــــي ــــــي �أول ــــاه ف ــــكــــن ــــل م

عـــــاِد بـــعـــد  ــــــن  وم نــــــــوٍح  بـــعـــد  مـــــن  ِن 

ـــٍل ـــب ـــن ومـــــــنَّـــــــا �بـــــــــــُن مـــــــــّر �أبـــــــــــو ح

ــــر�ِد ــــج ــــن �لـــنـــا�ـــص َرْجـــــــــَل �ل ــــــــار م �أج

ــــــٌم ــــــات ــــــا ولــــــــنــــــــا ح ــــــن ـــــــــــــــــٌد ل وزي

�ل�ضد�ِد)4( ــنــيــن  �لــ�ــض ـــي  ف �لـــــورى  ـــاُث  غـــي

 يذكر قومه:
)5(

وقال قي�س بن عا�شم

ــــــُم ــــــاره ج ـــــِب  ـــــي ـــــع ل يــــفــــطــــنــــون  ل 

ـــــــُن)6( ـــــــُط ـــظ جــــــــــــو�ِره ُف ـــف ـــح وهـــــــــُم ل

د، فاأثار، �أ�شحابه ثعباًنا فدخل خيمته، و�أر�د �أ�شحابه قتله فقال 
َّ
)1( ومثله �شنيع مالك بن �أدهم �لباهلي �لذي خرج يت�شي

لهم: »قد ��شتجار بي فاأجيروه، ول تقتلوه« ففعلو� ذلك. ينظر �لأخبار �لموفقيات، �س189.

88/1، وعّده  393/1، و�لم�شتق�شى،  118/1، و�لديباج، �س54-56، ومجمع �لأمثال،  �ل�شعر و�ل�شعر�ء،  )2( ينظر 

ر، �س252، من )�لو�فون من �لعرب(، وفي جمهرة �لأمثال، 408/1-409، �أنَّ �لذي حمى �لجر�د 
َّ
�شاحب �لمحب

هو مدلج بن �شويد �لطائي.

)3( هو هالل بن معاوية �لطائي، كما في �شرح نهج �لبالغة، 275/3.

)4( �لأبيات في �شرح نهج �لبالغة، 275/3، و�شعر طيئ، 706/2، باختالف ي�شير، و�لثالث و�لر�بع في مجمع �لأمثال، 

393/1، و�لثالث في �لم�شتق�شى، 88/1.
ت ترجمته.

ًَّ
)5( مر

 ،287-286/1 �لأخبار،  وعيون  �س516،  تمام،  �أبي  حما�شة  في:  عا�شم  بن  قي�س  �إلى  من�شوبة  ثالثة  مع  �لبيت   )6(

135/1، ومعجم  �لمعاني،  965/2-996، وديو�ن  �لآد�ب،  277/2، وزهر  �لفريد،  و�لعقد   ،239/1 و�لأمالي، 

�ل�شعر�ء، �س324، ومجمع �لأمثال، 391/1-392، و�لم�شتق�شى، 71/1، و�لو�شيط في �لأمثال، �س67، و�لمختار 

من �شعر ب�شار، �س192، و�ل�شتيعاب، 183/9.
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:
)1(

 وقال م�شكين �لد�رمي

نـــــــــــاري ونـــــــــــــاُر �لـــــــجـــــــار و�حـــــــــــدٌة

ــــــدُر ــــــق ــــــزل �ل ــــــن ــــي ت ــــل ــــب ــــــــه ق ــــــــي و�إل

ــــي ــــاورن ــــج ــــــي ي ـــــرَّ جــــــــــــاًر� ل ـــــض ــــــا � م

ــــــتــــــُر)2( �ــــــضِ ـــــه  ـــــاِب ـــــب ل يـــــكـــــون  �ألّ 

وقال �لحطيئة يعدُّ محا�شن قومه:

�لــبــنــا �أحـــ�ـــضـــنـــو�  ـــو�  ـــن ب �إن  ـــــوٌم  ق ــــك  ــــئ �أول

ــّدو� ــض � عـــقـــدو�  و�إن  ـــــو�  �أوف عـــاهـــدو�  و�إن 

بها ـــــزو�  ج ــم  ــه ــي ف �لـــنَّـــعـــمـــاء  ـــت  كـــان و�إن 

و� كـــــدُّ ول  روهـــــا  كـــــدَّ ل  ـــو�  ـــم ـــع �أن و�إن 

ـــا ـــه ـــاتُ ـــًد� �أن ـــي ـــع ـــــا ب ـــــاًم يـــ�ـــضـــو�ـــضـــون �أح

ـــدُّ ـــج و�ل ــُة  ــظ ــي ــف ــح �ل جـــــاء  ــو�  ــب ــض ــ� غ و�إن 

لأبــــيــــكــــُم ــــــــا  �أب ل  عـــلـــيـــهـــم  �أِقـــــــّلـــــــو� 

�ضّدو�)3( �لــذي  �لــمــكــاَن  و�  ــدُّ ــضُ � �أو  �لــلــوم  مــن 

و�لجود  �لنَّف�س،  على  و�لإيثار  منهم،  �لبادين  جميع  في  �شاملة  ة  عامَّ �ل�شيافة  ولهم 

بالموجود، و�أف�شل �لعطاء جهد �لمقّل.

)1( م�شكين �لد�رمي: ربيعة بن عامر بن �أنيف بن عمرو بن زيد بن عبد �هلل بن ُعد�س بن د�رم، ُلقِّب م�شكيًنا ببيت قاله. 

�شاعر من �شعر�ء �لدولة �لأموية، كانت له �شالت و��شعة مع �شعر�ء ع�شره مثل �لأخطل و�لفرزدق وعبد �لرحمن بن 

ح�شان، �أغلب �شعره في �لحكمة و�لفخر و�لحما�شة. توفي �شنة 89 للهجرة، تنظر مقّدمة ديو�نه مع م�شادرها.

)2( ديو�نه، �س45، باختالف ي�شير.

)3( ديو�نه، �س65-66، مع �ختالف في ترتيب �لأبيات.
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: َلِدرَهٌم ُيخرجه �أحدكم من َجهد في�شعه في حق، خير من 
)1(

 وقال عثمان بن �أبي �لعا�س

.
)2(

ا من في�س ع�شرة �آلف درهم يخرجها �أحدنا غي�شً

 به 
)3(

و� عليه من �لإيثار، لمات �لخير، و�أُبدع  ولول ما تو��شو� به من �ل�شيافة، وتحا�شُّ

دون غايته. 

:
)4(

 وقال �أرطاة بن �شهيَّة

ـــحـــوزه ت تـــــــاٍد  ــــن  م ــي  ــف ــي ــض � دون  ومـــــا 

�لحائُل)5( ــاَن  ــض ــ� ت �أن  �إلّ  �لــنــفــ�ــص  ــــى  �إل

: ما ي�شّرني �أنَّ �أحًد� من �لعرب ولدني 
)6(

وقال �بن �أبي �لزّناد: قال عبد �لملك بن مرو�ن

�إّل عروة بن �لورد؛ لقوله:

ـــــَي �ــضــركــٌة ـــــائ ـــــــــي �مــــــــروؤ عـــافـــى �إن و�إنِّ

ـــــك و�حـــــُد ـــــائ ــــــــروؤ عــــافــــى �إن ــــــــت �م و�أن

تـــرى و�أن  �ــضــمــنــَت  �أن  ـــي  ـــنّ م ـــــهـــــز�أ  �أت

ــُد ــاه ــض ـــقِّ و�لــــحــــقُّ � ـــح ــمــَي مـــ�ـــصَّ �ل ــض ــجــ� ب

ــرة ــي ــث ـــوٍم ك ـــض ـــ� ــــي ج ــي ف ــم ــض ــ� ــــم ج �أقــــ�ــــضّ

ــــــارُد)7( ـــاِء و�لــــمــــاُء ب ـــم ـــــر�َح �ل و�أحـــ�ـــضـــو ق

�أ�شلم في وفد ثقيف،  �لب�شرة،  �لثقفي نزيل  �لعا�س بن ب�شير بن عبد بن دهمان بن عبد �هلل بن همام  �أبي  )1( عثمان بن 

��شتعمله عمر على عمان و�لبحرين �شنة خم�س   
ّ
ثم  عمر، 

ّ
ثم �أبو بكر  ه 

َّ
�لطائف، و�أقر  على  ��شتعمله ر�شول �هلل 

ع�شرة، �شكن �لب�شرة حتى مات بها في خالفة معاوية �شنة �إحدى وخم�شين �أو خم�س وخم�شين، وهو �لذي منع ثقيًفا 

من �لرّدة. �لإ�شابة؛ 338/6، رقم ]5433[، وينظر �لعقد �لفريد، 61/1.

)2( �لقول في ل�شان �لعرب، 201/7، و�أورد �شرًحا له هو: »قليل �أحدكم مع فقره خير من كثيرنا مع غنانا«.

)3( �أبدع به: �أي ُنقل �إلى غاية هي لي�شت له في �لأ�شل.

ت ترجمته.
ّ
)4( مر

)5( �لبيت مع �ثنين من�شوب �إلى �أرطاأة في: عيون �لأخبار، 239/3، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 522/1، و�لحيو�ن، 367/1.

)6( �لقول في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 675/2، و�لعقد �لفريد، 236/1، وديو�ن �لمعاني، 107/1، و�لأغاني، 71/3.

)7( ديو�نه، �س51-52، باختالف ي�شير.
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يريد �أّنه يق�شم قوته على �أ�شيافه، فكاأنَّه ق�شم ج�شمه؛ لأنَّ �للحم �لذي ينبت ذلك �لطعام 

ي�شير لغيره، ويح�شو قر�ح �لماء في �ل�شتاء، ووقت �لجدب؛ لأنَّه يوؤثر باللبن، فتوّقْف على 

هذ� �ل�شعر، وعلى ما فيه من �شريف �لمعاني.

:
)1(

 وقال �آخر

لــه ــي  ــض ــ� ــم ــت ــال ف ـــــــز�د  �ل عـــمـــلـــِت  مــــا  �إذ� 

ـــــه وحــــدي ـــــِل ــــُر �آك ـــــي غــــي ـــــاإنّ ـــــًا ف ـــــي �أك

ـــي ـــن ـــاإنَّ ف ــــا  قــــريــــبً �أو  ـــا  ـــيًّ ـــ�ـــض ق بــــعــــيــــًد� 

ـــن بــعــدي ــــاِت �لأحــــاديــــث م ــــذّم �أخـــــــاُف م

ــــــاُره وج ز�ًد�  ــــمــــرء  �ل يـُــ�ـــضـــيـــغ  فــكــيــف 

و�لجهِد)2( �لخ�ضا�ضة  بـــادي  �لــِمــعــى  خفيُف 

، وُحـميـد 
)3(

د ـُزرَّ م فاأيـن هـو من ذكر  �لـمـو�شـوع:  فـي هـذ�  يقـول  �أن  �لطاعـن  ولعلَّ 

، وهـجائـهمـا لـالأ�شـيـاف، و�أيـن هـو مـن مطـاعـمـهمـا �لخبيـثـة مـن �لحيََّـات، 
)4(

�لأرقـط

)1( هو قي�س بن عا�شم �لمنقري.

)2( �لأبيات في ديو�ن حاتم �لطائي، طبعة بيروت، �س62، وهي لي�شت له، بل لقي�س بن عا�شم، وقد �أ�شرنا فيما �شبق 

�لقاهرة، �س295،  �لطائي، طبعة  ينظر ديو�ن حاتم  �أبياته.  �إلى قي�س حين وقفنا عند و�حد من  �لن�شبة  �إلى ت�شحيح 

ا  �أي�شً �إلى قي�س فيها، وينظر  586/2، وهي من�شوبة  709/2، و�لممتع، �س57، و�شرح �شو�هد �لمغني،  و�لكامل، 

�شعر بني تميم، �س149.

د لقبه �لذي ُلّقب به لبيت قاله. 
ّ
)3( مزّرد: هو يزيد بن �شر�ر بن حرملة بن �شيفي، �أخو �ل�شماخ �ل�شاعر �لمعروف، ومر

�شاعر فار�س له �شهرة، �أدرك �لإ�شالم و�أ�شلم، وهو �أحد َمْن هجا قومه، و�لأ�شياف �لذين كان يمّن عليهم بما قر�هم 

�لمف�شليات، �س75، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء،  ينظر:   .�
ً
�أخير �لهجاء  �أقلع عن  �أنَّه  �لل�شان، ويبدو  به، ولذلك كان خبيث 

315/1، و�ل�شتقاق، �س286، و�لممتع، �س197، و�لموؤتلف و�لمختلف، �س190، ومعجم �ل�شعر�ء، �س496، 
و�لحيو�ن، 72/1، وخز�نة �لأدب، 102/4.

)4( ُحميد �لأرقط: هو ُحميد بن مالك بن ربعي بن مخا�شن بن قي�س بن ن�شلة... بن زيد مناة بن تميم، �شاعر مجيد من 

� للحجاج، ُلّقب بالأرقط لآثار كانت بوجهه، وي�شفه �شاحب �لعقد �لفريد بقوله: 
ً
�شعر�ء �لدولة �لأموية. كان معا�شر

»هو �ألم �للئام كّلهم و�أبخل �لبخالء... ويقال له هّجاء �لأ�شياف«، وجعله �أبو عبيدة ثاني �أربعة هم بخالء �لعرب. 

 ،204/2 �ل�شجري،  �بن  186/6، و�أمالي  �لفريد،  �لديباج، �س13، و�لبر�شان و�لعرجان، �س100، و�لعقد  ينظر 

ومعجم �لأدباء، 1225/3، وخز�نة �لأدب، 395/5.
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، و�أكل ميا�شرهم لحوم 
)3(

، و�لمجدوح ، و�شربهم �لفظَّ
)2(

، و�لعلهز
)1(

و�لـ�شبـاب، و�ليـر�بيـع

، و�شقط �لمائدة ل يعافون �شيًئا، ول 
)5(

 غير ن�شيج، ونيًّا، و�لعروق، و�لعالبي
)4(

�لإبل حنيًذ�

و�آد�بها  وحلو�ئها  �لعجم،  باأطعمة  عليهم  ويفخر  �لكالب،  ونه�س  �ل�شباع،  �أكل  رون  يتقذَّ

، و�ل�شكين.
)6(

على �لطعام، و�أكلها بالبارجين

 فاأّما هذ�ن �ل�شاعر�ن �للذ�ن يهجو�ن �لأ�شياف، وي�شفانهم بكثرة �لأكل، وجودة �للقم، 

� من �إيثاره بقليل ما  فاإنَّ �أحدهما كان فقيًر�، �شعيف �لحال، فاإذ� نزل به �ل�شيف لم يجد ُبدًّ

عنده، �أو م�شاركته فيه، فيبيت طاويًا، وي�شبح جائًعا، ويجي�س �شدره بما حلَّ به. و�ل�شاعر 

بمنزلة �لم�شدور؛ لبد له من �أن ينفث، في�شتريح �إلى ذكر لقم �ل�شيف وو�شف �أكله وحديثه. 

:
)7(

قال - هو �أو غيره - يذكر �ل�شيف

ــه ــق ــل ـــــُز كــــــّفــــــاه ويـــــــحـــــــُدُر ح ـــــّه ـــــج تُ

ـــه �لأنــــامــــُل ـــي ــت �إل ـــا �ــضــمَّ ور م ـــــــزَّ ـــــى �ل �إل

ذ.
ْ
ة فوق �لُجر

َّ
بوع: ُدَوْيب

ْ
)1( �لير�بيع: و�حده َير

�أ�شدد  )2( �لعْلهز: هو �لوبر بالدم، وقد �أكلته م�شر بعد �أن �أ�شيبت بالجدب لدعاء ر�شول �هلل  عليها بقوله: »�للهم 

وطاأتك على م�شر، و�جعلها عليهم �شنين ك�شني يو�شف«، فاأجدبو� �شبع �شنو�ت، ينظر غريب �لحديث، 409/2، 

وبخالء �لجاحظ، �س217، و�لكامل، 604/2، ول�شان �لعرب، 381/5.

ث ي�شربونها �إذ� �أ�شابهم �لعط�س في �لمفاوز، و�أّما �لمجدوح 
ْ
)3( �لفّظ و�لمجدوح: �شر�بان، �أّما �لفّظ فهو ع�شارة �لَفر

فاإّنهم �إذ� بلغ �لعط�س منهم �لمجهود نحرو� �لإبل، وتلقو� �ألبابها بالجفان كيال ي�شيع من دمائها �شيء، فاإذ� برد �لدم 

�شربوه باأيديهم،، وجدحوه بالعيد�ن جدًحا حتى ينقطع، فيعتزل ماوؤه من ثفله كما يخل�س �لزبد بالمخ�س، هذ� ما 

نه �لجاحظ في �لبخالء، �س216، وجعل هذ� �لطعام، و�ل�شر�ب و�أ�شباهه من �لمذموم عند �لعرب. وينظر ل�شان 
ّ
بي

�لعرب، 421/2، و452/7.

)4( �لحنيذ: �ل�شو�ء �لذي لم يبالغ في ن�شجه.

ب. )5( �لعالبي: جمع �لعلباء وهو �لَع�شَ

)6( في �لمطبوع: )باليارحين(، بالياء، وعلَّق �لأ�شتاذ كرد عليها بقوله: »لم نجد �ليارحين في �لكتب �لتي بيدي«، وفي 

بخالء �لجاحظ، �س68 قوٌل هو: »وحين �أكلو� بالبارجين«، بالباء، و�شرح �لأ�شتاذ �لحاجري �س335، هذه �للفظة 

�لفعل  مادة  �أنَّ  �للتقاط، ويالحظ  )برجنيدن( ومعناه  �لفار�شي  �لم�شدر  من  ماأخوذة  �لكلمة  �أنَّ هذه  فقال: »يظهر 

ا من �ل�شوكة �لم�شتعملة 
ً
)برجين(، ويوؤخذ من �شياق ذكرها هنا �أنَّها �أد�ة من �أدو�ت �لأكل، ولعلَّها كانت �شيًئا قريب

مه �لأ�شتاذ �لحاجري مع �شياق كالم �بن قتيبة �ل�شابق، ولذلك �أثبتنا ما في �لبخالء،  �لآن«. ويتفق هذ� �ل�شرح �لذي قدَّ

وينظر �لمعجم �لذهبي، �س107، وفيه: »برجيدن: �لتقاط، قطف«.

ت ترجمته.
َّ
)7( هو ُحميد �لأرقط، وقد مر
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ــرى: ــق ــل ـــَي ل ـــمـــر��ـــض يـــقـــوُل وقــــد �ألـــقـــى �ل

ـــاج بــالــنــا�ــص فــاعــُل ـــجَّ ـــح ــــــْن لــــَي مـــا �ل �أب

طــرقــتــنــا ــــذ�  ــــه ل �إن  ـــــا  م لــــــه:  ـــت  ـــل ـــق ف

�آكـــــُل ــــــت  �أن مــــا  ـــــار  �لأخـــــب ودِع  فــــُكــــْل 

ـــاُن و�ئــــــٍل ـــب ـــح ـــض ـــه � ـــدل ـــع ـــــا ولــــــم ي ـــــان �أت

ــــو قـــــائـــــُل)1( ــــذي ه ــــال بـــيـــانًـــا وعـــلـــًمـــا ب

:
)2(

ا يذكر �لأ�شياف وقال �أي�شً

ــُم ــه ــن ــي ـــز ب ـــري ـــه ـــض ـــ� ـــا �ل ـــن ـــت ـــلَّ بـــــاتـــــو� وج

�ل�ضكاكيُن)3( ــا  ــه ــي ف �أظــــفــــاَرهــــم  ــــــاأنَّ  ك

ــهــم ــض � ــرَّ ــع ـــي م ـــال فـــاأ�ـــضـــبـــحـــو� و�لـــــنَّـــــوى ع

�لم�ضاكيُن)4( ــلــقــي  ي ـــوى  ـــن �ل كــــّل  ــص  ــ� ــي ول

)1( �لأبيات من�شوبة �إلى حميد باختالف ي�شير في: عيون �لأخبار، 243/3، و�لعقد �لفريد، 187/6، و302، �لأول و�لر�بع، 

وي�شوق �شاحب �لعقد �أبياتًا غير هذه لحميد في هجاء �لأ�شياف، و�ل�شتقاق، �س273، �لر�بع وحده، ومجمع �لأمثال، 

289/2، و�لأمثال، �س368، �لر�بع وحده، وف�شل �لمقال، �س497، و�لم�شتق�شى، 256/1، �لر�بع وحده، و�لو�شيط 
في �لأمثال، �س72، عد� �لأول، وثمار �لقلوب، �س102، وبهجة �لمجال�س، 77/3، و�شرح �لعيون، �س378، �لر�بع 

�لأرب،  ونهاية  �لر�بع،  �لأبيات عد�   ،62/11 �لعرب،  ول�شان  �لأول،  �لأبيات عد�   ،255/4 �لأدب،  وحده، وخز�نة 

299/3، و�أمالي �بن �ل�شجري، 204/2، و�لحما�شة �لب�شرية، 272/2، عد� �لأول، و�لر�بع وحده بال ن�شبة في �لمعارف، 
�س611، وجمهرة �لأمثال، 72/2، �لر�بع وحده مع �آخر من�شوبان �إلى حميد بن ثور، وهما في ديو�نه، �س117، غير �أنَّ 

محّقق �لديو�ن يورد ن�شبتها �إلى ُحميد في بع�س �لم�شادر، ويعّلق بقوله: »... وهما بمذهبه �أليط«.

ا. )2( هو ُحميد �لأرقط �أي�شً

ا: �لأوتكي، و�لقطيعي،  )3( في �لمطبوع: )�ل�شهرين( ول معنى لها، و�أثبتنا �ل�شهريز؛ وهو �شرب من �لتمر، وي�شّمى �أي�شً

�لجاحظ، �س197، وعيون  لل�شج�شتاني، �س158، وبخالء  �لنخلة  ينظر كتاب  بال�شين.  ا  �أي�شً ويلفظ  و�ل�شو�دي، 

ب، �س199، ول�شان �لعرب، 362/5.
ّ
�لأخبار، 226/3، و�لمعر

)4( �لبيتان من�شوبان �إلى حميد باختالف ي�شير في: عيون �لأخبار، 243/3، وفيه: )�ل�شهباء( بدل )�ل�شهريز(، وفي �لهام�س 

فة عن )�ل�شهريز(، غير 
ّ
يقول �لمحّقق �إنَّ لفظة )�ل�شهرين( وردت في �أ�شل �لمخطوط، ولعّلها – كما يقول – محر

�أّنه �أثبت )�ل�شهباء( نقاًل عن كتاب �شيبويه، ولم َنْدر �لحكمة في ذلك، وفي �لكتاب، 70/1، �لثاني وحده، وي�شوق 

�بن  و�أمالي  و303،   187/6 �لفريد،  و�لعقد  )�ل�شهباء(،  ولي�س  )�ل�شهريز(  وفيه  �لأول  �لبيت  �لهام�س  في  �لمحقق 

�ل�شجري، 204/2، و�لأزمنة و�لأمكنة، 317/2، �لثاني وحده، وخز�نة �لأدب، 270/9، �لثاني وحده بال ن�شبة.
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�أر�د: من �لأ�شياف َمْن ياأكل �لتمر بالنوى، وهذ� يدّل على �شدة فقره.

َرُه رفيق �لبخل، وهو �لقائل:  فكان �شرًها منهوًما، و�ل�شَّ
)1(

 و�أما مزّرد

ــوة ــج ــة �ــــضــــاَع ع ــط ــن لـــبـــكـــُت بـــ�ـــضـــاَعـــْي ح

ــُع ــــه يـــتـــريَـّ ــــوق ـــــاِع �ـــضـــمـــٍن ف �إلــــــــى �ـــــض

ــــه فـــقـــلـــت لـــبـــطـــنـــي: �أبــــ�ــــضــــِر �لـــــيـــــوَم �إنَـّ

ــــُع ــــرف ـــــوُز وت ـــــح ــــا ت ــــّم ـــــا م ـــــن حـــــــوى �أم

دو�وؤه ــــهــــذ�  ف مــــ�ــــضــــفــــوًر�  يـــــك  ـــــــاإن  ف

ي�ضبُع)2( ـــــوَم  ي ــــذ�  ف ـــا  ـــانً ـــرث غ ــــُك  ي و�إن 

وقال �لحطيئة:

ـــا ـــاريً ـــض ـــا � ـــبً ـــل �أعـــــــــــددُت لــلــ�ــضــيــفــان ك

�أرزِن)3( ـــن  م ــــــر�وة  ه ـــَل  ـــضْ ـــ� وَف ـــدي،  ـــن ع

ـــًر� ـــض ـــا� ـــــا ب ـــــًه ومـــــــعـــــــاذًر� كـــــذبـًــــا ووج

ــــــــــزِن)4( ـــصَّ �لـــــزمـــــاِن �لأل ـــ� ـــيـــاً ع وتـــ�ـــضـــكِّ

ت ترجمته.
َّ
)1( مر

� قبلها رو�ه 
ً
)2( �لأبيات من�شوبة �إلى مزّرد باختالف ي�شير في: عيون �لأخبار، 204/3، وي�شوق �بن قتيبة مع �لأبيات خبر

�لأ�شمعي، و�لعقد �لفريد، 302/6، وي�شوق هو �لآخر خبر �لأ�شمعي، و�لكامل، 1442/3، �لبيت �لأول وحده، 

وديو�ن �لمعاني، 305/1، ول�شان �لعرب، 138/8.

ب �أرزن؛ وهو �شجر �شبيه ب�شجر 
ّ
، وفي معجم �أد�شير، �س72: »�لأرزن: معر

ّ
)3( �لأرزن:�شجر �شلب تّتخذ منه �لع�شي

... وتتّخذ من �أغ�شانه �لع�شي، ود�شت �لأرزن �أي �شحر�وؤه، مكان بالقرب من �شير�ز يكثر 
ّ
�لجوز �لجبلي ثمره مر

فيه هذ� �ل�شجر«.

)4( �لبيتان لي�شا للحطيئة، ويخلو منهما ديو�نه، و�لأول في حما�شة �لبحتري، �س415، و�لحما�شة �لب�شرية، 377/2، 

�لبحتري،  يقول  كما  بحقوقهم«،  ويلويهم  �لمعدن،  تجار  يعامل  »كان  �لذي  �لأ�شدي  معاوية  بن  وبر  �إلى  ن�شباه 

�أن�شدهما وعمرو بن عبيد ي�شمع، و�لبيان  �أنَّ �لخليفة �لمن�شور  177/1، وفيه  وهما بال ن�شبة في غريب �لحديث، 

و�لتبيين، 79/3، و�لأول وحده في �لحيو�ن، 210/2، و�لبخالء، �س38، وعيون �لأخبار، 242/3، ول�شان �لعرب، 

80/13و385، �لثاني وحده، وخز�نة �لأدب، 270/9، �لثاني وحده. و�لبا�شر: �لعاب�س، و�لألزن، �ل�شيق �ل�شديد.
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�شت �لدنيا،  �شِّ
 وهذ� �شرُّ �لقوم، ولي�س من �لنا�س �شنٌف �إّل وفيه �لخير و�ل�شّر، على ذلك �أُ

وعليه درج �لنا�س، ولول �أحدهما ما عرف �لآخر، و�إنَّما ُيق�شى باأغلب �لأمور، ويحكمون 

باأ�شهر �لأخالق. 

د  وبدَّ �لنا�س،  من  �آلف  �أخالق  مكارم  هدر  ما  �أربعة  �أو  �ل�شعر�ء  من  ثالثة  في  ولي�س   

 �آثر بن�شيبه من �لماء رفيقه �لنَّمري حتى مات عط�ًشا.
)1(

�شنائعهم. فهذ� كعب بن مامة

م ماله ب�شع ع�شرة مّرة، ومرَّ في �شفره على َعَنزة وفيهم �أ�شير، فا�شتغاث   وهذ� حاتم �لطائي ق�شَّ

.
)2(

به ولم يح�شره �شيء، فا�شتر�ه من �لعنزيين فخاّله، و�أقام مكانه في �لقّد حتى �أدى فد�ءه

و�أخذهم   -  
)3(

بنجد وهما  �لجبالن  ولهم   - نز�ر  �إلى  ر�جع  فهو  طيئ  في  فخر  وكلُّ   

باآد�بهم، وتخّلقهم باأخالقهم. 

ث   في �لإ�شالم كان يقال فيه: حدِّ
)5(

 �ل�شاعر ماله. وهذ� معن
)4(

وهذ� عدّي �شاطر �بن د�رة

ا �شافر مع جماعة في حمارة �لقيظ، 
ً
 ذكره، وهو من �أجو�د �لعرب، ومفاد �لخبر �لذي ي�شوقه �بن قتيبة هو �أنَّ كعب

ّ
)1( مر

ا 
ً
�، وكان مع كعب رجل من بني �لنمر بن قا�شط، فكّلما وّزعو� �لماء بينهم وبلغت �لنوبة كعب

ً
فاأعوزهم �لماء �إّل ي�شير

نظر �إليه �لنمري، فيقول كعب لل�شاقي: ��شق �أخاك �لنمري، فذهبت مثاًل، وفعل ذلك مر�ًر� حتى نفد �لماء و�شقط 

كعب ميًتا عط�ًشا، و�شار من �أمثالهم: �أجود من كعب، ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 237/1، و�لبخالء، �س218، و�لكامل، 

و�لأمثال،  �س144،  ر، 
ّ
و�لمحب �س471،  �ل�شعر�ء،  ومعجم  �س26،  و�لديباج،   ،221/2 و�لأمالي،   ،300/1

�س242، وثمار �لقلوب، �س126، و�شمط �لالآلي، 840/2، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ، 311/1، وجمهرة �لأمثال، 

94/1، و�لعقد �لفريد، 293/1، و�لو�شيط في �لأمثال، �س65، و�لممتع، �س52.
و�لأغاني،   ،287/1 �لفريد،  و�لعقد  �س187،  و�لنو�در،   ،241/1 و�ل�شعر�ء،  و�ل�شعر  �س41،  �لفا�شل،  ينظر   )2(

92/16و302/17، و�لديباج، �س24، وثمار �لقلوب، �س98، و�لمحا�شن و�لم�شاوي، 309/1، وجمهرة �لأمثال، 
238/1، و�شرح �لعيون، �س115، وتمام �لمتون، �س274.

ففيه حديث طويل عن  بعدها  وما   ،119/1 �لبلد�ن،  معجم  ينظر  ئ، 
ّ
طي منازل  و�َشلمى، وهما  �أجاأ  �لجبالن هما:   )3(

�لجبلين، ومعجم ما ��شتعجم، 109/1.

�لجاهلية  �أدرك  مخ�شرم  �شاعر  �شعد.  بن  غطفان  بن  �هلل  عبد  ولد  من  د�رة،  و�أّمه  م�شافع،  بن  �شالم  هو  د�رة:  �بن   )4(

و�لإ�شالم، كان كثير �لهجاء مّما كان �ل�شبب في قتله، ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 401/1، وما بعدها مع م�شادر �لمحقق، 

. وفي �لإ�شابة، 4/5 �إ�شارة �إلى �أنَّه ُقِتل في خالفة عثمان بن عفان

�لبالء  معه  فاأبلى  بالمن�شور   ُخ�سَّ 
ّ
ثم �أمية،  بني  ُقّو�د  �لمعروف، كان من  �لقائد، و�لجو�د  �ل�شيباني،  ز�ئدة  بن  )5( معن 

نف�شه  هو  فتمدحه، وكان  تق�شده  �ل�شعر�ء  وكانت  �أو�خر عمره،  في  �شج�شتان  ولي  منزلته،  و�أعلى  به 
ّ
فقر �لح�شن، 

�، و�أخبار كرمه، و�شعة عقله كثيرة ذ�ئعة، ينظر وفيات �لأعيان، 231/4، وتاريخ بغد�د، 235/13، ومعجم 
ً
�شاعر

�ل�شعر�ء، �س400.
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. و�أتاه رجل ي�شتحمله، فقال: يا غالم، �أعطه 
)1(

عن �لبحر ول حرج، وعن معن ول حرج

.
)2(

فر�ًشا، وبرذوًنا، وبغاًل، وَعيًر�، وبعيًر�، وجارية، ولو عرفت مركوًبا غير هذ� لأعطيتكه

و�لنا�س  فاأنهبها،  منى  �إلى  باأثمانها  و�نطلق  �إبله،  باع  معاوية  بن  مالك  بن  َنهيك  وهذ�   

يقولون: مجنون. فقال:

ـــْح ـــِم ـــضَ ـــوٍن ولــــكــــنّــــي � ـــن ـــج ـــم ـــُت ب ـــض ـــ� ل

�لقمْح)3( ـــــزَّ  ع �إذ�  مـــالـــي  ـــم  ـــك ـــب ـــه �أُن

وكان  با�شتق�شائه.  فّنه  من  �لكتاب  ويخرج  فيه،  �لقول  ويّت�شع  جًد�،  يكثر  �شيء  وهذ� 

غر�شنا في هذ� �لكتاب �أن ننبِّه بالقليل من كّل �شيء في عيون �لأخبار.

كالفّظ  �لم�شرب  وخبيث  و�لحّيات،  كالعلهز  �لمطعم  بخبيث  �إّياهم  تعييرهم  و�أّما   

 
)5(

�لقفر نازلة  وطعام  و�ل�شرور�ت،   
)4(

�لمجاوع طعام  و�أ�شباهه  هذ�  فاإنَّ  و�لمجدوح، 

:
)7(

؛ وقال �ل�شاعر
)6(

و�لفلو�ت

حــر�ُمــهــا ــــّل  ح ــاء  ــب ــه ــض ــ� �ل ــنــة  �لــ�ــضَ �إذ� 

)1( �شار هذ� من �أمثالهم. ينظر �لبيان و�لتبيين، 113/2، وعيون �لأخبار، 338/1، و�لعقد �لفريد، 302/1، ومجمع 

�لأمثال، 368/1، وتمثال �لأمثال، 423/2، وفي ثمار �لقلوب، �س203، يقال: »حّدث عن �لبحر ول حرج، وعن 

�لف�شل ول حرج«، وهو �لف�شل بن يحيى بن خالد بن برمك.

)2( ينظر عيون �لأخبار، 338/1، و�لعقد �لفريد، 302/1.

)3( �لخبر و�ل�شعر في عيون �لأخبار، 339/1، وُكتب �ل�شعر على هيئة �لنثر هناك، و�لموؤتلف و�لمختلف، �س189، وفيه 

�أنَّ ��شمه كهيل بن مالك بن معاوية، وُيعرف بابن �لمحدقة، وهي �أّم �أبيه.

�لأ�شفار،  وفي  �ل�شرور�ت،  عند  يفعلونها  كانو�  �أ�شياء  وهذه   ...«  :248/2 �لحديث،  غريب  في  قتيبة  �بن  يقول   )4(

�لغنى و�لي�شر، وكانت تمدحه وتحمد  ا لو كانت �لعرب مختارة له في حال 
ً
و�لمجاعات... و�إنَّما يكون هذ� عيب

�أكله«. و�نتقل هذ� �لمطعن �إلى �لأندل�س بعد هذ� �إذ نرى �بن غر�شية ي�شّمنه في �لطعن على �لعرب وتف�شيل �لعجم 

عليها. ينظر، �س250، نو�در �لمخطوطات مع �لردود عليها.

)5( في �لمطبوع: ]�لفقر[ وهو خطاأ مطبعي.

وقتل  �لفتوح،  فتح  ن  ممَّ و�أ�شحابه،    �لنبي  لآل  �لمبغ�شون  و�لآر�دمردية  و�ل�شعوبية،   ...« �لجاحظ:  يقول   )6(

عي�شهم«،  ورفاغة  نعيمهم،  من  وتنّق�س  ملب�شهم،  وخ�شونة  عي�شهم،  ج�شوبة  في  تزّيد  بالإ�شالم  وجاء  �لمجو�س، 

ا: »... و�ل�شعوبية تهجو �لعرب باأكل �لعلهز و�لغّث، و�لدعاع، و�لهبيد«، �لحيو�ن،  �لبخالء، �س228، ويقول �أي�شً

.442/5
)7( هو �لفرزدق كما في �لأزمنة و�لأمكنة، 300/2، و�لديو�ن.
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 يريد �أنَّهم ياأكلون فيها �لميتة. وقال �لر�عي:

ــوي �لـــقـــدَّ �أهــُلــهــا ــت ــض ــ� ـــوء نــــار ي �إلـــــى �ـــض

يُ�ضتوى)1( ـــقـــدُّ  و�ل �لأ�ـــضـــيـــاف  ــرم  ــك ي ـــد  وق

و�إّنما كان يكون هذ� عيًبا لو كانت �لعرب مختارًة له في حالة �لُي�شر، كما تختار بع�س 

�ل�شرورة  حال  فاأما  ة.  ُمعر�شَ لهم  و�لدجاج   
)2(

و�ل�شر�طين غنى،  عنه  وبهم  �لذباَب  �لعجم 

، وَمْن لم يجد �لماء �شرب  فالنا�س كلهم يع�شرون، فمن لم يجد �للحم �أكل �ليربوع و�ل�شبَّ

�لمجدوح و�لفظ.

�لحر�م؟  �أتركب  فقيل:  َبحيرة،  فركب  فذهب  ُحريثة،  �إبل  على  �أغير  �لأ�شمعي:  قال   

:
)4(

. وقال �ل�شاعر
)3(

فقال: يركب �لحر�م َمْن ل حالل له

ـــبـُــْع ــن مــــن جـــلـــد �لـــ�ـــضّ ــي ــل ــع يــــا لـــيـــت لــــي ن

�لَوِقْع)5( ــي  ــاف ــح �ل ــذي  ــحــت ي �لـــحـــذ�ِء  كـــلُّ 

ير �لذي ُيَقدُّ - �أي: ُيقطع - من �لجلد، وفي �لديو�ن �أنَّ �شيًفا طرق �لر�عي في �شنة 
َّ

)1( ديو�نه، �س2. و�لقّد: هو �ل�ش

مجدبة، ولم يح�شره قرى وكان �ل�شيف على جمل له، فاأمر �لر�عي �بن �أخته �أن ينحر �لجمل ويطعمه �ل�شيف ففعل، 

ر بذلك.
ِّ
فُعي

)2( �ل�شر�طين: جمع �شرطان، د�بة من خلق �لماء، ت�شّميه �لفر�س ُفخ. ينظر ل�شان �لعرب، 314/7.

ية بن �أو�س(، و�شاق 
َّ
)3( ينظر �لعقد �لفريد، 429/3، وفيه: )خزيمة( بدل )حريثة(، وجمهرة �لأمثال، 380/1، وفيه: )جر

�إذ� نتجتا ع�شرة �أبطن، فال ينتفع منها بلبن ول ظهر، وتترك  �أبيات. و�لبحيرُة: �لناقة �أو �ل�شاة ت�شّق �أذنهما  ق�شة مع 

�لن�شاء ويحّلل للرجال، فنهى �هلل عن ذلك في محكم �لكتاب. ينظر ل�شان  م لحمها على 
َّ
لترعى وترد �لماء، ويحر

و�لقرطين،  و�لأ�شنام، �س24و69،   ،79/1 �بن ه�شام،  و�شيرة  �لقر�آن، �س147،  وتف�شير غريب   ،43/4 �لعرب، 

ون و�لو�شايا، �س45، حديث طويل عنها، و�لأو�ئل �س49-48.
ّ
147/1، و171، وفي �لمعمر

ا�س بن قطيب كما في �لم�شتق�شى، 224/2، ول�شان �لعرب، 407/8، وفي �لعقد �لفريد، 
ّ

)4( هو �أبو �لمقد�م، و��شمه ج�ش

113/3: »قال �أعر�بي«، وفي جمهرة �لأمثال، 164/2: »... وهو من �أرجوزة لبع�س �لأعر�ب«.
)5( �ل�شطر �لثاني من �أمثالهم، ينظر مجمع �لأمثال، 13/3، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س300، وف�شل �لمقال، �س318، 

و�لو�شيط في �لأمثال، �س143، وفيها �ل�شعر بال ن�شبة، وينظر كذلك: غريب �لحديث، 243/2، و�لبيان و�لتبيين، 

 80/1 �لفريد،  و�لعقد  �س306،  و�لعرجان،  و�لبر�شان  �س188،  و�لبخالء،   ،446/6 و�لحيو�ن،   ،109/3
�لعرب،  ول�شان  �س291،  و�ل�شتقاق،  164/2و429،  �لأمثال،  وجمهرة  و429و228/6،  و280و113/3 

407/8، وفيه: »قال �لأزهري: معناه �أنَّ �لحاجة تحمل �شاحبها على �لتعّلق بكّل �شيء قدر عليه«. و�لوقع: �لذي 
�أ�شابت �لحجارة قدميه فاأوهنتها.
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قول   :
)6(

و�لُعُثر �ل�شعاليك  عليه  ما  خالف  على  منهم  �لثروة  �أهل  �أنَّ  على  يدلُّك  ومّما 

:
)1(

�ل�شاعر

ــــــــز�ٍد ــــا ب ــــن ـــــــر�ب ل ـــــــغ ــــم �ل ــــح ــــا ل ــــم ف

�لبَري�ِص)2( �أنــــــهــــــاِر  ــــرطــــاُن  �ــــض ول 

 لمر�أته:
)3(

فانتفى من �أكل لحوم �لغربان، وعّير بها قوًما. وقال �آخر

ة ــرَّ ــض ــ� ب ــــــــــِك  �أُرْع لــــم  �إن  ــــــا  دًم ــــُت  ــــل �أك

�لنَّ�ْضِر)4( ــة  ــب ــيّ ط ـــرط  ـــق �ل مـــهـــوى  ــدة  ــي ــع ب

فلو كان �ُشرُب �لمجدوح عنده محموًد� لم يجعل يمينه �ُشرب �لدم، كما يقول �لقائل: 

�شركت باهلل �إن لم �أفعل كذ� وكذ�.

 وقال �آخر:

ــا ــن ــونُ ــط ب ـــا  خـــمـــا�ـــضً ـــت  ـــان ك و�إن  نــــعــــاُف 

د� ـــرَّ ـــج ـــم ــــجــــاَب �ل ــــع لـــبـــاب �لــــنَّــــقــــيِّ و�ل

�لبلد�ن،  317/2، ومعجم  و�لحيو�ن،  و�لممتع، �س442،   ،203/1 �لحديث،  في غريب  �لجرمي كما  وعلة  )1( هو 

�ُشبيلة  بن  ُبلع  بن  �لحارث  بن  �هلل  عبد  بن  وعلة  وهو   ،211/10 �لأرب،  ونهاية   ،6/7 �لعرب،  ول�شان   ،483/1
�لجرمي، �شاعر جاهلي من فر�شان ق�شاعة و�أنجادها و�أعالمها. ينظر �لموؤتلف و�لمختلف �س196، و�لمف�شليات، 

هام�س �شفحة 164.

)2( �لبيت من�شوب لوعلة في �لم�شادر �ل�شابقة، وفي غريب �لحديث: »وكانت �لعرب تتعاير باأكل لحم �لغر�ب، وتعّده 

من �لخبائث«. وهو بال ن�شبة في خز�نة �لأدب، 383/4، و�لبري�س: مو�شع بدم�شق.

)3( من هنا يبد�أ �لمخطوط.

)4( �لبيت بال ن�شبة في حما�شة �أبي تمام، �س637، وفيه: »قال بع�س �لأعر�ب يخاطب �مر�أته حين تزوجها فلم تو�فقه، 

فقيل له: �إنَّ حّمى دم�شق �شريعة في موت �لن�شاء، فحملها �إلى دم�شق«، و�شرح �لتبريزي للحما�شة، 358/4، وفيه: 

�أنيف بن قترة �لكلبي نقاًل عن  �إلى  �لبيت  �أبيات �لحما�شة، �س251، و�أورد �لمحّقق ن�شبة  )قال بع�شهم(، ومعاني 

و�لحما�شة  �لأول،  �لهام�س  وينظر   ،672/2 �لالآلي،  �شمط  عن  نقاًل  �لرحال  عروة  �أو   ،290/2 و�لنظائر،  �لأ�شباه 

�لب�شرية 308/2، عن تخريج �لقطعة، وفي �شمط �لالآلي �أنَّ عروة �لذي ُن�شب �إليه �ل�شعر هو عروة بن عتبة بن جعفر 

��س بن قي�س �لكناني، وب�شببه هاجت حرب �لفجار 
ّ
اًد� على �لملوك، قتله �لبر اًل؛ لأنَّه كان وفَّ  رحَّ

ّ
�بن كالب، و�شمي

 خندف وقي�س، ينظر، 672/2، وتنظر بع�س �أخبار عروة في �شرح �لعيون، �س90.
ّ
بين حيي
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يريد �أّنه يرغب - و�إن كان جائًعا - عن �أكل �لخبز بالتمر �إلى �أكله بال�شحم.

، و�أن�شاأ يقول:
)2(

 فقّدم �إليه جر�ًد�، فعافها
)1(

ونزل رجل من �لعرب

َهــجــعــٍة ـــعـــد  ب ـــنـــي  �ـــضـــمَّ ـــا  ـــتً ـــي ب �هلل  ـــحـــى  ل

ـــــه دجــــــوجــــــيٌّ مـــــن �لـــلـــيـــل مــظــلــُم ـــــي �إل

ــه ــائ ــن ــف ـــــًد� ب ـــــاع ـــيـــًخـــا ق فــــاأبــــ�ــــضــــرُت �ـــض

ـــم ـــكـــّل ـــت ي ــــــــــــه  �أنّ �إل  ـــــر  ـــــي ـــــَع �ل ــــــو  ه

ــــه ــــائ ـــــى فـــــي �إن ب ـــــدَّ ــــاِن �ل ــــرق ــــي ـــــي ب ـــــان �أت

ــــَي مــطــعــُم ـــــــْرِق �لــــّدبــــى ل ـــي يَ ــــُك ف ــــم ي ول

ــــزل ــــــــــاءك و�عــــت ــــب �إن ــــــه: غــــيِّ فـــقـــلـــت ل

ُم�ضلُم)3(  – لــك  �أبــــا  ل   – ـــذ�  ه ذ�ق  فــهــل 

و�لأطبخة،  �لأطعمة  طيب  وتركهم   ،
ّ
�لني و�للحم  و�لعروق،   ،

)4(
�لعالبي �أكلهم  و�أّما 

وح�شن �لأدب عند �لأكل، فهذ� لعمري هو �لأغلب على َمْن �لأغلب عليه �لفقر، فاأما ذوو 

 و�لأقد�ر، فقد كانو� يعرفون �أطايب �لطعام، وياأكلونها، وياأخذون باأح�شن 
)5(

�لنعمة و�لي�شار

.
)7(

 عليها
)6(

�لأدب

 باللبن �لما�شر، وهو �لحام�س، فا�شتق ��شمها 
)8(

فالم�شيرة لهم، و��شمها يدلُّك على ذلك؛ ُتطبخ

، ويقال للمدق: �لمهر��س.
)10(

. و�لهري�شة لهم، �ُشّميت بذلك لأّنها ُتهر�س؛ �أي تدق
)9(

منها

)1( في عيون �لأخبار، 211/3، تتّمة مفيدة هي: »... برجل من �لأعر�ب فقّدم...«.

)2( في �لمخطوط: ]فعافه[.

)3( �لأبيات بال ن�شبة مع �ختالف ي�شير في: عيون �لأخبار، 211/3، و�لعقد �لفريد، 188/6، و�ليرقان: دود يكون في 

�لزرع ثم ين�شلخ في�شير فر��ًشا، و�لدّبى: �لجر�د قبل �أن يطير، وقيل: هو نوع من �لجر�د.

)4( �لعالبي: جمع �لعلباء، وهو �لع�شب.

)5( في �لمخطوط: )منهم( بدًل )و�لي�شار(.

)6( في �لمخطوط: )�لآد�ب(.

)7( يقول �لجاحظ: »و�إذ� نظرت في �أ�شعارهم علمت �أنَّهم قد �أكلو� �لطيب، وعرفوه«. �لبخالء، �س229.

)8( في �لمخطوط: )فاإنَّها تطبخ(.

�لما�شر  باللبن  طبخت  لأنَّها  بذلك  �شميت  »�لم�شيرة   :291/6 �لفريد  �لعقد  وفي  �س169،  �لكاتب،  �أدب  ينظر   )9(

�لحام�س«، ول�شان �لعرب، 178/5.

)10( ينظر �أدب �لكاتب، �س169، و�لعقد �لفريد، 291/6، و�لنو�در، �س81، ول�شان �لعرب، 257/6.
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.
)1(

 و�لو�شيقة لهم، و�لعامة ت�شّميها �لع�شيقة، �ُشّميت بذلك لأنها تو�شق باأي: تقطع �شغاًر�

يت بذلك لأّنها ُتع�شد �إذ� عملت؛ �أي: تلوى، وكل �شيء �ألويته فقد   و�لع�شيدة لهم، �ُشمِّ

:
)5(

، وقال مزّرد
)4(

: عا�شد
)3(

، ومنه قيل للمائل عنقه
)2(

ع�شدته

ــوة ــج ـــاع ع ـــض ــة � ــط ــن ـــْي ح ـــاَع ـــ�ـــض لـــبـــكـــُت ب

يتريع)6( ــــه  ــــوق ف �ـــضـــمـــن  ــــاع  �ــــض ـــــــى  �إل

 في عبد �هلل بن جدعان:
)9(

 �أمّية بن �أبي �ل�شلت
)8(

 هو �لع�شيدة. وقال
)7(

وهذ�

مــــ�ــــضــــمــــعــــلٌّ ـــــمـــــكـــــة  ب د�ٍع  ــــــــه  ل

ـــــادي ـــــن ـــــــــوق د�رتـــــــــــــه ي و�آخــــــــــــــــُر ف

مــــاء �لــــ�ــــضــــيــــزى  ـــــن  م ُرُدٍح  �إلـــــــــى 

بال�ضهاِد)10( ـــك  ـــب ـــل يُ ـــــّر  ـــــبُ �ل لــــبــــاب 

وهذ� هو �لفالوذ.

 
)12(

قال: حّدثني �أبو حاتم  ذكره. حّدثني  في  و�ألطفهم   ،
)11(

للطعام �لنا�س  �أو�شف  وهم 

 ،48-47/2 �لحديث،  290/6، وغريب  �لفريد،  �لعقد  ينظر  ُيرفع.  ثم  �إغالءة  يغلى  �أن  �للحم، وهو  �لو�شيقة: من   )1(

ول�شان �لعرب، 10/ 381.

)2( ينظر �أمالي �لقالي، 122/1، ول�شان �لعرب، 291/3.

)3( في �لمخطوط: )�لعنق(.

)4( ينظر �أدب �لكاتب، �س169.

ت ترجمته.
ّ
)5( مر

 تخريج �لبيت.
َّ
)6( مر

)7( في �لمخطوط: )فهذ�(.

)8( في �لمخطوط: )و�أّما(.

)9( في �لمخطوط: )فاإنَّه قال في(.

منه  ت�شنع  �أ�شود  خ�شب  و�ل�شيزى:  �لعظيمة،  �لجفان  ُدح: 
ُ
و�لر �ل�شريع.  �لن�شيط  و�لم�شمعل:  �س33،  ديو�نه،   )10(

�لجفان.

)11( في �لمخطوط: )�لطعام(.

ثني(. )12( في �لمخطوط: )عن( بدل )قال: حّدّ
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فالًنا  �شفنا  قال:  �لبادية  �أهل  من  �شيخ  ثنا  حدَّ  
)1(

] قال:  ُطفيلة  �أبو  ثنا  ]حدَّ قال:  �لأ�شمعي 

.
)3( 

 �أعناق �لورلن، يوحل فيه �ل�شر�س
)2(

بحنطة كاأنها مناقير �لنُّغر�ن، وتمر كاأّنه

، يغيب فيه �ل�شر�س، 
)4(

ا عن �أعر�بي �أنَّه قال: تمرنا خر�ٌس ُفط�س ثنا �لأ�شمعي �أي�شً  وحدَّ

.
)5(

كاأنَّ نو�ه �أل�شن �لطير، ت�شع �لتمرة في فيك فتجد حالوتها في كعبك

 فاأتاني 
)6(

 وحّدثني عبد �لرحمن عن عّمه قال: قال �شيخ من �أهل �لمدينة: ]�أتيت فالًنا[

فمددتها  يدي فوجدت م�شغة،  فغم�شت  كبًد� طافية،  �إّل  �أَر  فلم   ،
)7(

م�شًقا فيها  كاأنَّ  بمرقة 

.
)8(

ت حتى كاأّني �أزمر في ناي فامتدَّ

 ،
)9(

كالحي�شة عاّمتنا  تعرفها  ل  وهي  �لغ�ّشانية،  �أطبختهم  ومن  كثيرة،  �أطبخة  ولهم 

، تركت ذكرها، و�قت�شرُت على ما تعرف. وكانو� 
)12(

، و�للفيتة
)11(

، و�لخزيرة
)10(

و�لربيكة

)1( ما بين �لمعقوفين �شاقطة في �لمخطوط.

)2( في �لمطبوع: )كاأنَّها(.

)3( ينظر عيون �لأخبار، 201/3، وبخالء �لجاحظ، �س180، وديو�ن �لمعاني، 291/1،  و�لنُّغر�ن جمع ُنغرة، وهي 

 ،223/5 �لعرب،  ل�شان  ينظر  منه.  �أعظم  �أنَّه  �إّل  �ل�شّب  على خلقة  د�ّبة  �لَوَرل،  و�لورلن: جمع  �لع�شافير،  �شغار 

و724/11، و�لإمتاع و�لموؤ�ن�شة، 81/3.

)4( ما �شياأتي �إلى قوله: »... و�لإمامة هي �لتقّدم...« �شاقط من �لمخطوط.

�لفريد،  و�لعقد  �لغا�شري،  هو  �لقول  �شاحب  �أنَّ  وفيه   ،41/2 �لمعاني،  وديو�ن   ،201/3 �لأخبار،  عيون  ينظر   )5(

488/3، وجمهرة �لأمثال، 222/2.
)6( ما بين �لمعقوفين �شاقط في �لمطبوع، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 199/3، وبها ي�شتقيم �لكالم.

�س بثخانة هذه �لمرقة ول �شيء فيها.
ِّ
)7( �لم�شق: طين ي�شبغ به �لثوب، ينظر ل�شان �لعرب، 345/10، كاأنَّه يعر

)8( ينظر عيون �لأخبار، 199/3 باختالف ي�شير.

)9( �لحي�شة: طعام يّتخذ من �لتمر و�لأقط، يدّقان ويعجنان بال�شمن عجًنا �شديًد�، ثم ي�شّوى كالثريد. ينظر ل�شان �لعرب، 

.61/6
431/10، وغريب �لحديث،  �لربيكة: طعام يّتخذ من �لأقط و�لتمر و�ل�شمن، يعمل رخًو�. ينظر ل�شان �لعرب،   )10(

.614/1
)11( �لخزيرة: في �لمطبوع: )�لخريزة( ول معنى لها هنا، �أّما �لخزيرة فطعام يّتخذ من �للحم يقطع �شغاًر�، فاإذ� ن�شج ُذرَّ عليه 

�لدقيق فُع�شد به، ينظر ل�شان �لعرب، 337/4، وغريب �لحديث، 140/2، وربما �تخذت �لخزيرة من �لد�شم و�لدقيق 

وحدهما، ويقول جرير:

ـــحـــركـــت �لـــُحـــبـــى ـــمـــا ت ودعـــــــا �لـــزبـــيـــر ف

ـــارو�   ـــث ـــر ل ـــخـــزي ــــَف �ل ــــْح ــْمــتــهــم ُج لــــو �ــضُ

ديو�نه، �س157.  

)12( �للفيتة: �لع�شيدة �لمغلَّظة. ينظر ل�شان �لعرب، 85/2، وغريب �لحديث، 140/2.
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.
)2(

، يريدون: �أطيبه ما ولي �لعظم، كاأنَّه عاذ به
)1(

ُذه يقولون: �أطيب �للحم ُعوَّ

 
.

)3(
 وكانو� يقولون: �إذ� �أكلتم ف�شّمو� و�أدنو�. يريدون بـ »�أدنو�« كلو� مّما بين �أيديكم

 
:

)4(
ا. وقال قائلهم  وكانو� يكرهون �أكل �لدماغ، ويرون ��شتخر�جه رغًبا، وحر�شً

..............................................

�لجماجِم)5( فـــي  ــــذي  �ل �لـــمـــخَّ  يــنــتــقــي  ول 

.
)6(

 ومن قبائل �لعرب َمْن يعاف �ألية �ل�شاة، ويقولون: هي طبق �ل�شت

 
:

)7(
 وقال قائلهم

ـــــــــارة بـــاخـــل ــــٌر مـــــن زي ولـَــــلـــــمـــــوُت خــــي

عمِد)8( ــى  ــل ع ــــِل  �لأكــــي �أطـــــــر�َف  يـــاحـــظ 

:
)9(

 وكانو� يمدحون بقلَّة �لأكل. وقال �أع�شى باهلة

)1( في �لمطبوع: ]عوذة[، وهو تحريف.

215/1، وفيه: »قيل لبن �لأعر�بي: ما �أطيب �للحم؟ قال: عّوذه: ما عاذ بالعظم«، وعيون  )2( ينظر مجال�س ثعلب، 

�لأخبار، 198/3، ول�شان �لعرب، 500/3، وفيه: »قال ثعلب: قلت لأعر�بي...«.

)3( ينظر ل�شان �لعرب، 272/14.

�لنجا�شي، و��شمه قي�س بن عمرو بن مالك من بني �لحارث بن كعب. �شاعر هّجاء رقيق �لدين، حّده علي بن  )4( هو 

م �هلل وجهه في خمر �شربها في رم�شان، وكان عمر بن �لخطاب  هّدده بقطع ل�شانه �إن هو هجا 
َّ
�أبي طالب كر

ا و�نتقل �إلى مع�شكر معاوية. ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 329/1، 
ً
�لنا�س. كان �شاعر �لعر�ق في �شفين، غير �أنَّه فارق علي

و�ل�شتقاق، �س400، و�شمط �لالآلي، 890/2، وخز�نة �لأدب، 420/10، و�شرح نهج �لبالغة، 87/4.

روق نعالهم«، وهو من�شوب �إلى �لنجا�شي في �لمعاني �لكبير، 483/1،  )5( هذ� عجز بيت، و�شدره: »ول ياأكل �لكلب �ل�شَّ

و�لبيان و�لتبيين، 109/3، و�شرح نهج �لبالغة، 88/4، وفي �لعقد �لفريد، 184/6، وجمهرة �لأمثال، 574/1، �لعجز 

وحده، وخز�نة �لأدب، 491/9، �ل�شدر وحده، وبال ن�شبة في ل�شان �لعرب، 52/3و340/15، وفي �لبيان و�لعقد: 

قال يون�س: كانو� ل ياأكلون �لأدمغة«. وفي �لمطبوع: )ينتقي(، ول يتالءم مع �شياق �لمدح �لذي ورد �لبيت بموجبه، 

ه«. ه �أي مخَّ
ّ
و�أثبتنا ]ينتقي[ لمالءمتها �ل�شياق، وفي ل�شان �لعرب، 340/15: »�نتقيت �لعظم: �إذ� ��شتخرجت نقي

)6( ينظر عيون �لأخبار، 220/3.

)7( هو قي�س بن عا�شم.

�إلى حاتم، وهي لي�شت له، بل لقي�س، ينظر ديو�ن حاتم �لطائي، طبعة م�شر، �س295 مع  �أبيات  )8( ين�شب �لبيت مع 

�لتخريج، ولم يرد في �لتخريج �لأغاني، 114/12، وُن�شبت فيه �إلى قي�س.

)9( �أع�شى باهلة: عامر بن �لحارث بن رياح بن �أبي خالد بن ربيعة بن معن بن �أع�شر. �شاعر جاهلي مجيد، و�شعه �بن �شالم 

في طبقة �أ�شحاب �لمر�ثي، تنظر ترجمته وم�شادرها في �لأ�شمعيات، �س87، وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 713/2.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   84 24/8/10   12:25 PM



85

ــهــا ب ـــــــــمَّ  �أل �إن  ـــــذ  ـــــْل َف ة  حــــــــزَّ تـــكـــفـــيـــه 

�لَغْمُر)1( �ـــضـــربـَــه  ويــــــروي  �لـــ�ـــضـــو�ء  ـــن  م

يريدون   .
)2(

َقروًنا �أبَرًما  �لأكول:  للبخيل  ويقولون  و�لك�شل،  و�لنَّهم،  بال�شره،  ويعيبون 

�أنَّه ل ُيخرج مع �أ�شحابه �شيًئا، وياأكل تمرتين. و�أ�شل �لبرم: �لذي ل ي�شير مع �لقوم. وقال 

:
)3(

بع�س �لّرجاز

فــتــى �أّي  بـــعـــلـــهـــا  عـــــن  تــــ�ــــضــــاألــــْن  ل 

ــكــى ب ــــــاع  ج و�إذ�  ــــجــــاٌع  �ــــض َخــــــــبٌّ 

�ــضــقــى ــــوَم  ــــق �ل ول  �لــــقــــوم  ــــَب  ــــَط َح ل 

بــغــى �ـــضـــّلـــت  �إن  ــــوِم  ــــق �ل ركـــــــاُب  ول 

�لــــنَّــــوى ـــي  ـــق ـــل يُ ول  ـــمـــر  ـــت �ل ـــــاأكـــــل  وي

ــى ــل ــط ــض �� �إذ�  ــــرجــــه  ف يـــــــــو�ري  ول 

ــــــه ِغــــــــــــــر�رٌة مـــــــــاأى حـــــثـــــا)4( ــــــاأنَّ ك

�إن( و)�شربة( بدل )�شربه(، و�أثبتنا ما في  )1( �لأ�شمعيات، �س91، وينظر تخريجه هناك. وفي �لمطبوع )فلذ�ن( بدل )فلذ 

�لأ�شمعيات، ل�شيما �أنَّ �لموؤلف �شيختار هذه �لرو�ية في �شفحات قادمة من �لكتاب حين يعود لال�شت�شهاد بالبيت نف�شه.

203/3، و�لم�شتق�شى،  220/2، وعيون �لأخبار،  180/1، وجمهرة �لأمثال،  �أمثالهم، ينظر مجمع �لأمثال،  )2( من 

17/1، وفيه: »�أبرًما وقروًنا، و�لبرم �لذي ل يدخل في �لمي�شر وهو مو�شر لبخله، و�لقرون فعول من قرن بين �ل�شيئين، 
�إلى نف�شه، �أو لمن يجمع بين خ�شلتين مكروهتين«، ونهاية �لأرب، 12/3، و�لمي�شر   �لمنفعة 

ّ
ُي�شرب للبخيل يجر

ا، 300-299/6. و�لقد�ح، �س46، وفي �لعقد �لفريد، 186/6: »ما علمُتك �إّل برًما قروًنا«، وينظر �أي�شً

)3( هو �لجميح كما في جمهرة �لأمثال، 42/2، منقذ بن �لطماح بن قي�س بن طريف بن عمرو بن قعين �لأ�شدي. �شاعر 

جاهلي، وهو �أحد �لفر�شان في يوم جبلة وبه ُقتل، كان �شاحب �لغارة على �إبل �لنعمان بن ماء �ل�شماء، و�أبوه �لطماح 

�شاحب �مرئ �لقي�س �لذي دخل معه بالد �لروم. ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 274/1، و�لموؤتلف و�لمختلف، �س403، 

و�لمف�شليات، �س34، و�شمط �لالآلى، 895/2، وخز�نة �لأدب، 249/10، وفي ديو�ن �ل�شماخ، �س377، ين�شب 

من  ت�شحيف  �لجميح  �إلى  ن�شبتها  �أنَّ  �إلى  ويذهب  �لتغلبي،  �شديد  بن  للجليح  طويلة  �أرجوة  �شمن  �ل�شعر  �لمحّقق 

هذه  بن�شبة  �لقطع  نملك  »ل  �أننا  �إلى  ينتهي  �أنَّه  غير  �ل�شماخ،  على  فيها  يرّد  �لأرجوزة  هذه  �لجليح  وقال  �لجليح، 

ا، �س353، �لهام�س �لر�بع. �لأرجوزة للجليح«، وينظر �لديو�ن �أي�شً

)4( �لرجز باختالف ي�شير في: جمهرة �لأمثال، 42/2، ول�شان �لعرب، 164/14، بال ن�شبة و18/5، وديو�ن �ل�شماخ، 

�س390، وينظر مزيد من �لتخريج هناك، و�لغر�رة: �لجو�لق �لتي للتبن، و�لحثا: حطام �لتبن.
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اًفا   وقال �لأحنف: جنِّبو� مجل�شنا ذكر �لن�شاء و�لطعام؛ فاإنِّي �أبغ�س �أن يكون �لرجل و�شَّ

.
)1(

لبطنه وفرجه، و�إنَّ من �لمروءة �أن يترك �لرجل �لطعام وهو ي�شتهيه

.
)3(

ا: غلبت بطنتي فطنتي ، وقال �أي�شً
)2(

 وقال قائلهم: �أقلل طعاًما تحمد مناًما

 وقال عمرو بن �لعا�س لمعاوية يوم حكم �لحكمان: �أكثرو� �لطعام، فو�هلل ما بطن قوم 

.
)4( 

�إّل فقدو� بع�س عقولهم، وما م�شت عزمة رجل بات بطيًنا

 ومثل هذ� كثير لمن تتبَّعه، فكيف تكون �لمعرفة بالطعام و�لأدب عليه �إلَّ كما و�شفنا؟

 فاأّما تركهم �إن�شاج �للحم فال �أعلمه �إّل في مو�شع و�حد، وهو �إذ� �شافرو� وغزو� فاإنَّهم 

:
)6(

. وقال �ل�شماخ
)5(

ماع حون بترك �لإن�شاج لعجلة �لزِّ يتمدَّ

ــه ـــاُر قــمــيــ�ــضَ ـــف ـــضِّ ـــ� ـــث َقــــــْد َقــــــدَّ �ل ـــع ـــض و�أ�

ِج)7( من�ضَ غـــيـــَر  ــالــعــ�ــضــا  ب ـــو�ء  ـــضِّ ـــ� �ل يـــجـــرُّ 

وقال �لكميت:

ــا ــبــخ طــاهــيً ـــي �لــطَّ ـــم تـــــوؤَن ف ومـــر�ـــضـــوفـــٍة ل

غرغر�)8( ــن  ــي ح ـــا  ه ـــورِّ ـــح ُم �إلـــــى  ــُت  ــل ــج ع

)1( ينظر عيون �لأخبار، 220/3، و�لعقد �لفريد، 304/6، و�أمالي �لقالي، 269/1.

)2( من �أمثالهم، ينظر مجمع �لأمثال، 502/2، و�لم�شتق�شى، 286/1، وعيون �لأخبار، 219/3.

)3( ينظر عيون �لأخبار، 219/3.

»قال   :81/2 و�لتبيين،  �لبيان  وفي   ،347/4 �لفريد،  و�لعقد   ،342/3 �لأرب،  ونهاية   ،219/3 �لأخبار،  عيون  ينظر   )4(

و�أمالي  185/1، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س180و454،  �لأمثال،  �لفطنة«، ومجمع  ُتذهب  �لبطنة  �لعا�س:  بن  عمرو 

�بن �ل�شجري، 205/2.

ماع: �لم�شاء في �لأمر و�لعزم عليه. )5( �لزِّ

ه �لحطيئة  )6( �ل�شماخ بن �شر�ر بن �شنان بن �أمامة، �أحد بني �شعد بن ذبيان. �شاعر مخ�شرم �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، عدَّ

في و�شيته �أ�شعر غطفان، وجعله �بن �شالم في �لطبقة �لثالثة من �لجاهليين وو�شفه باأنَّه �شديد متون �ل�شعر، وهو من 

افي �لقو�س و�لحمار �لوح�شي �لمعدودين. ينظر طبقات �بن �شاّلم، 132/1، و�لأغاني، 154/9. و�شّ

)7( ديو�نه، �س80.

�شف؛ وهي �لحجارة �لتي حميت بال�شم�س �أو �لنار، و�حدتها 
َّ
)8( ديو�نه، 199/1، �لمر�شوفة: �لقدر �لتي �أُن�شجت بالر

ة بال�شنام، وغرغر: �شوت �لُقدر �إذ� َغَلت. َفة، ولم توؤن: لم ُتْحب�س ولم ُتبطئ. و�لمحوّر: �لقدر �لُمبي�شَّ َر�شْ
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)1(

ولم يزل �ل�ّشرب �إذ� �جتمعو�، �لأحد�ث من �أولد �لملوك وغيرهم، يبادرون بالن�شيل

 نحر بعيره و�شرب:
)2(

قبل �لن�شج. قال �أعر�بي

ـــــْل ـــــَل ـــــا َع ـــــي ـــــّدن عـــــلِّـــــانـــــي �إنَّـــــــمـــــــا �ل

ــــــــــــذْل ودعـــــــــانـــــــــي مــــــــن مــــــــــام وَع

ـــــن قـــدريـــكـــمـــا ـــــرَّ م ـــــب ـــــا �غ ــــا م ــــض ــــ� و�ن

�لجمْل)3( �هللُ  ـــــَد  ـــــع �أب ـــي  ـــان ـــي ـــق ـــض و��

و�أّما �أكلهم �َشَقَط �لمائدة فاإنَّه �إكر�م للطعام، و�إعظام للّنعمة، وجن�س من �ل�شكر لو�هبها، 

لك  وَمْن وهب  بموؤتيه حّق عطيَّته.  له، وبخ�س  وت�شغير  به،  ��شتخفاف  �لمز�بل  في  ونبُذه 

مته �شمحت لك نف�شه بالزيادة منه، و�إن �حتقرته و�زدريته كان ِحريًّا �أن   وعظَّ
)4(

�شيًئا ف�شنته

مق،  يقطعه. و�لطعام �أعظم نعم �هلل على خلقه بعد معرفته؛ لأنَّه مثبت �لروح، ومم�شك �لرَّ

فقد  له  ُخلق  ما  غير  في  �متهنه  وَمْن  �هلل،  زيادة  و��شتوجب  �هلل،  نعمة  م  فقد عظَّ َفَمْن �شانه 

.
)5(

رها، و��شتوجب �ُشخط �هلل �شغَّ

ثنا �أيوب بن �شليمان عن محمد بن زياد عن ميمون بن  ثنا يزيد بن عمرو قال: حدَّ  حدَّ

ر  مهر�ن عن �بن عبا�س قال: ول �أعلمه �إّل عن �لنبي  �أنَّه قال: »�أكرمو� �لخبز؛ فاإنَّ �هلل �شخَّ

بنا فيه.  . وقد �أمرنا  باأكل �شقط �لمائدة، ورغَّ
)6(

له �ل�شمو�ت و�لأر�س«

)1( �لن�شيل: فعله )ن�شل( �إذ� �أخذ بيده ع�شًو� فتناول ما عليه من �للحم بفيه.

)2( هو عجير �ل�شلولي كما في �لأغاني، 60/13، وديو�ن �لمعاني، 115/1، ��شمه �لعجير بن عبد �هلل بن عبيدة بن كعب 

�بن عائ�شة... بن عبد�هلل �بن �شلول. �شاعر �إ�شالمي مقّل من �شعر�ء �لدولة �لأموية، جعله �بن �شاّلم في �لطبقة �لخام�شة 

من �شعر �لإ�شالم، ينظر طبقات �بن �شالم، 593/2، و�لأغاني، 56/13، و�لموؤتلف و�لمختلف، �س166، وجمهرة 

�أن�شاب �لعرب، 272.

)3( �لبيتان في �لأغاني، 60/13و72، وديو�ن �لمعاني، 115/1، من�شوبان �إلى �لعجير. وهما بال ن�شبة في عيون �لأخبار، 

بعيره فنحره،  �إلى  قام  �ل�شر�ب  �أخذ منه  فلّما  ي�شربون ف�شرب معهم،  بفتيان   رجل من �شلول 
َّ
313/3، وفيه: »ومر

وقال: ...«، و�شاق �ل�شعر.

)4( في �لمطبوع: )�شنته(، و�لزيادة ي�شتقيم بها �لكالم.

)5( في عيون �لأخبار، 220/3، حديث لر�شول �هلل : »َمْن �أكل من �َشَقط �لمائدة عا�س في �شعة، وعوفي في ولده 

وولد ولده من �لحمق«. وينظر �لعقد �لفريد، 293/6، عن �َشَقط �لمائدة.

�لدّر،  نثر  16/3، وهو من�شوب في  293/6، و�لإمتاع و�لموؤ�ن�شة،  �لفريد،  206/3، و�لعقد  )6( ينظر عيون �لأخبار، 
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عنه  �لأخبار  تتابعت  ثمَّ   ، ونبيهم محمد  �لإ�شالم،  نحلُتهم  قوم  و�لعجب عندي من 

ب�شيء �أمر به، �أو نهى عنه، فيعار�شون ذلك بالعيب وبالطعن، من غير �أن يعرفو� �لِعلَّة، ول 

�أن يكون لهم في �لإنكار له نفع، �أو عليهم في �لإقر�ر به �شرر.

 و�ل�شكين فمف�شٌد للطعام، ناق�س للّذته، و�لنا�س يعلمون، �إّل َمْن 
)1(

 و�أّما �أكلهم بالبارجين

�آكله، ولذلك  �أطيب �لماأكول ما با�شرته كفُّ  �أنَّ  عاند منهم وقال بخالف ما تعرفه نف�شه، 

ْعف وعجب، و�أولى بالتقّذر  ُخلقت �لكفُّ للبط�س، و�لتناول. و�لتقّذر من �ليد �لُمطهرة �شَ

و�لخبَّاز  �لطّباخ  وكفُّ  به،  �إّل  �لطعام  ي�شوغ  ل  �لذي  و�لنخاع  و�لبلغم،  �لريق،  �ليد  من 

ُتبا�شره، و�لإن�شان ربَّما كان منه �أقلَّ تقّذًر�، �أو �أ�شدَّ �أُن�ًشا. 

ها حريًما، و�أحماها �أنوًفا،  و�أّما �ل�شجاعة فاإنَّ �لعرب في �لجاهلية �أعزُّ �لأمم نف�ًشا، و�أعزُّ

و�أخ�شُنها جانًبا، وكانت تغير في جنبات فار�س، وتطرقها حتى تحتاج �لملوك �إلى ُمد�ر�تها، 

لهم  لعمري  كان  وقد   ،
)2(

ومر�زبتها �لفر�س،  باأ�شاورة  تفخر  و�لعجم  منها.  هن  �لرَّ و�أخذ 

�أنَّ �لعجم كانت �أكثر �أمو�ًل، و�أجود  �أنَّ بين �لعرب وبينها فرًقا؛ منه  �لباأ�س، و�لنجدة، غير 

�شالًحا، و�أح�شن بيًتا، و�أ�شدَّ �جتماًعا، وكانت تحارب بريا�شة ُملك، و�شيا�شة �شلطان، وهذه 

، وت�شدُّ �لأركان، وتوؤيِّد �لقلوب، وتثبِّت �لأقد�م. و�لعرب يومئذ منقطعة 
)3(

ي �لُمنَّة �أمور تقوِّ

و�لرمح  �لكليل،  بال�شيف  و�أكثرها يحارب ر�جاًل  �لتئام،  لها  لي�س  قة  نظام، ومتفرِّ لها  لي�س 

�لرثِّ  رج  �ل�شَّ له، وعلى  �شرج  �لذي ل  �لعربي  �لفر�س  ُيحارب على  منها  �لذليل، و�لفار�س 

�ل�شيف  �لعرب  قتال  �لرمي، و�لأغلب على  �لعجم  قتال  له، و�لأغلب على  �لذي ل ركاب 

و�لرمح، وهما �أدخل في �لجّد، و�أبعُد من �لفر�ر، و�أدلُّ على �ل�شبر.

، وب�شطام 
)4(

 و�شجعاوؤهم في �لجاهلية مثل ُعتيبة بن �لحارث بن �شهاب �شّياد �لفو�ر�س

ة �أخرى، وفي ز�د �لمعاد، 163/3: »... وذكر �لبيهقي 
ّ
353/1، �إلى جعفر �ل�شادق مرة، ولبن عبا�س، 416/1، مر

من حديث عائ�شة g ترفعه: �أكرمو� �لخبز، ومن كر�مته �أن ل ينتظر به �لأدم«، وفي مكارم �لأخالق، �س177، 

�أقو�ل من�شوبة �إلى �أمير �لموؤمنين علي، وجعفر �ل�شادق عن �لخبز وف�شله. وفي كتاب �لمو�شوعات لبن �لجوزي، 

193/1، �أنَّ هذ� �لحديث مو�شوع ل ي�شّح، مع �أحاديث �أخرى مو�شوعة عن �لخبز، فلينظر.
)1( ينظر ما �شبق عن )�لبارجين(.

 تف�شير �لأ�شاورة.
َّ
ب، �س317، ومر

َّ
ب، وهو �لرئي�س من �لفر�س، ينظر �لمعر

ّ
)2( �لمر�زبة: جمع مرزبان، �أعجمي، معر

)3( �لُمنَّة: قوة �لقلب.

)4( عتيبة بن �لحارث، �شاعر، فار�س بني تميم غير مد�فع، كان قائد �لنا�س في يوم �لجونين، �إذ �أغار على طو�ئف من بني 
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 ،
)5(

وّد بن  وعمرو   ،
)4(

�لطفيل بن  وعامر   ،
)3(

مليل �أبي  �بني   ،
)2(

وعفاق وبجير   ،
)1(

قي�س �بن 

بن  �هلل  وعبد  �لأن�شار،  من  ورجال  وطلحة،   ،
ّ
وعلي بير،  �لزُّ مثل  �لإ�شالم  وفي  و�أ�شباههم. 

 
.

)7(
، وعباد بن �لح�شين

)6(
لمي خازم �ل�شُّ

. وقطّري بن 
)9( 

: ما ظننت �أنَّ �أحًد� يعدل باألف فار�س حتى ر�أيُت عّباًد� ليلة كاُبل
)8(

 وقال

ه ب�شجاعته عمرو بن معدي كرب، ينظر: �لديباج، �س15، و�لحيو�ن، 104/1، و�لأغاني،  كالب فاأطرد �إبّلهم. نوَّ

277/15، وخز�نة �لأدب، 80/3، و�شعر بني تميم، �س213، ففيه تف�شيل �آخر.
و�أ�شر  ع�شرين،  في  منها  ظفر  غزوة  وع�شرين  �ثنتين  غز�  �ل�شجاعة،  في  �لمثل  بهم  �لم�شروب  من  قي�س  بن  ب�شطام   )1(

في و�حدة، وقتل في �لثانية، ينظر تف�شيل ذلك في �لممتع، �س164، وعّده �أبو عبيدة فار�س ربيعة، ثمار �لقلوب، 

�س101، وفي جمهرة �لأمثال، 109/2: »ب�شطام... فار�س بكر، ولم يكن في �لجاهلية �أفر�س منه، وتعّجب �لجاحظ 

من �شرب �لنا�س �لمثل في �ل�شجاعة بعمرو بن معدي كرب... وعنترة، وتركهم �شرب �لمثل بب�شطام«.

)2( في �لمطبوع: )عفاف( وهو تحريف، و�أثبتنا �ل�شو�ب بالقاف )عفاق(.

)3( بجير وعفاق: من فر�شان �لعرب �لم�شهورين، كان �أبوهما �شّيد بني ثعلبة، لهما ذكر في �أيام �لعرب في �لجاهلية، قتلهما ب�شطام 

�بن قي�س. ينظر: �لديباج، �س20، و�شرح �لنقائ�س، 733/2، ول�شان �لعرب، 254/10، وفيه: ]ُملْيك[ بدل ]مليل[.

)4( عامر بن �لطفيل بن مالك بن جعفر، فار�س م�شهور، له وقائع في مذحح، وخثعم، وغطفان، و�شائر �لعرب، و�شلت 

�أخبار �شجاعته �إلى قي�شر �لروم، �أر�د �لغدر مع �أربد بن قي�س بر�شول �هلل  فحفظه �هلل منهما في خبر طويل، مات 

ترجمته  تنظر  �شلولية«،  بيت  في  وموًتا  �لبعير،  ة  كغدَّ ة  »�أغدَّ يقول:  فجعل  �شلول  من  �مر�أة  بيت  في  عنقه  في  ة  بغدَّ

وم�شادرها في �لمف�شليات، �س360.

)5( هو عمرو بن عبد وّد كما في �ل�شيرة، فار�س �شجاع، معروف، قاتل �لم�شلمين في يوم بدر حتى �أثبتته �لجر�حة، فلم 

م �هلل وجهه يوم �لخندق بعد محاورة بينهما، ورثاه �شعر�ء �لم�شركين بعد 
ّ
 بن �أبي طالب كر

ّ
ي�شهد يوم �أحد، قتله علي

نين �شجاعته و�إقد�مه. ينظر �شيرة �بن ه�شام، 235/3-236و281-278.
ّ
هذ� مبي

)6( في �لمطبوع: )حازم(، وفي �لإ�شابة، 56/6، رقم )4632(: عبد �هلل بن خازم بالمعجمتين، �شحابي من �أ�شجع �لنا�س، 

 خر��شان ع�شر �شنو�ت، وكان �أ�شود، وهو �أحد 
َ

 بعمامة خّز �شود�ء، ويقول: ك�شانيها ر�شول �هلل ، ولي
ّ
كان يعتم

ر، �س221، وما بعدها، و�لكامل، 315/1و601/2، 
ِّ
غربان �لعرب وفتَّاكهم، قتله بنو تميم بخر��شان. ينظر �لمحب

 من 
َّ
وفي عيون �لأخبار، 175/1، و�لعقد �لفريد، 17/1، و�لممتع، �س339: »وكان يقال: ما ��شتحى �شجاع �أن يفر

عبد �هلل بن خازم، ومن قطري بن �لفجاءة«، وفي ثمار �لقلوب، �س160: »كان و�لي خر��شان لعبد �هلل بن �لزبير... 

وكان نهاية في �ل�شجاعة و�لنجدة«. وينظر ذيل �لأمالي، �س31.

)7( عباد بن �لح�شين �لحبطي، فار�س بني تميم في دهره غير مد�فع، �ل�شتقاق، �س202، وجعله �لمهلب بن �أبي �شفرة 

ه بر�كب �لبغلة، و�لأخبار �لموفقيات، 
ّ
جها«، ولقب

َّ
�إّل فر �أ�شجع �لنا�س، وقال فيه: »ما كّنا في كربة  و�حد ثالثة هم 

ر، �س222، 
ّ
�س561، وي�شفه �بن قتيبة في عيون �لأخبار، 128/1، باأنَّه �أ�شدُّ رجال �أهل �لب�شرة، وينظر كذلك �لمحب

�س459،  و�لعرجان،  و�لبر�شان  و890و1307،   ،315/1 و�لكامل،  �س414،  و�لمعارف،  �س339،  و�لممتع، 

وخز�نة �لأدب، 282/4.

)8( �لقول في �لمعارف، �س414، و�لممتع، �س249، وهو من�شوب فيهما �إلى �لح�شن.

دة، ولية كبيرة بين هند وغزنة، وهي من ثغور طخار�شتان، ولها عدد من �لمدن تابعة لها مثل:  )9( كاُبل: ب�شم �لباء �لموحَّ

�أذ�ن، وخو��س، وجزه، وغيرها. غز�ها �لم�شلمون �أيام بني مرو�ن وفتحوها. ينظر معجم �لبلد�ن، 483/4، ومعجم 

ما ��شتعجم، 1108/3، مع تعليق �لمحقق.
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 و�أمثال هوؤلء عدد �لرمل و�لح�شى، لي�س منهم �أحد �إذ� �أنت 
)1(

�لفجاءة، و�شبيب �لحروري

.
)2(

توّقفت على �أخباره، وحاله في �شجاعته، �إلَّ وجدته فوق كّل �أ�شو�ر

: رجلّيو �لعرب �لم�شهورون: �لمنت�شر بن 
)3(

�أبو عبيدة  و�لرجليون للعرب خا�شة. قال 

�لرجل  وكان   .
)6(

�لمازني مطر  بن  و�أوفى   ،
)5(

�ل�شعدي عمير  بن  و�شليك   ،
)4(

�لباهلي وهب 

نعام  َبْي�س  في  �لماء  جعلو�  �لربيع  زمان  كان  و�إذ�  بقرنيه،  ياأخَذ  حتى  بالظبي  يلحق  منهم 

مثقوب ثمَّ دفنوه، فاإذ� كان �ل�شيف، و�نقطع �لغزو غزو�، وهم �أهدى من �لقطا، فياأتون على 

.
)7(

ذلك �لماء، وي�شتثيرونه، وي�شربونه

ثني �لأ�شمعي: �أنَّ �ل�شليك كان يعدو فتقع �شهامه من كنانته  ثني �أبو حاتم قال: حدَّ  وحدَّ

فال  �لهيبة  و�أّما  �لخيبة،  من  بك  �أعوذ  �إنِّي  �للهّم  دعائه:  في  يقول  وكان   .
)8(

فترتز بالأر�س 

)1( هو �شبيب بن يزيد بن ُنعيم بن قي�س بن �ل�شلب بن قي�س �لخارجي، كان �أبوه من مهاجرة �لكوفة، خرج في خالفة عبد 

�لملك بن مرو�ن، وكان قبلها مع �شالح بن م�شرح ر�أ�س �ل�شفرية، فلما مات �شالح بالمو�شل �أو�شى �إليه. بعث �إليه 

�لحجاج خم�شة قو�د قتلهم جميًعا، و�ّدعى �لخالفة حتى �أر�شل �إليه عبد �لملك جي�ًشا كثيًفا بقيادة �شفيان بن �لأبرد 

�لكلبي، و�شانده �لحجاج بجي�شه، وظلَّ يالحقه حتى مات غرًقا في نهر دجيل، وُحملت جثته �إلى �لحجاج فمّثل 

�أن�شاب  بها. تروي �لم�شادر �أخباًر� كثيرة عن �شجاعته، وثبات جاأ�شه. ينظر �لمعارف، �س410-411، وجمهرة 

�لعرب، �س327، ووفيات �لأعيان، 163/2، وما بعدها، و�شرح نهج �لبالغة، 225/4، وما بعدها.

 �شرحه.
َّ
)2( �لأ�شو�ر: قائد �لفر�س، وقد مر

)3( �لن�س في �لديباج، �س31، وما بعدها.

)4( �لمنت�شر بن وهب �لباهلي: فار�س من �لروؤ�شاء في �لجاهلية، وهو �أخو �أع�شى باهلة لأّمه، كان رئي�س �لأبناء يوم �أرمام، 

 م�شر في �ليمن، كان يوًما عظيًما ُقتل فيه خلق كثير، ُقتل �لمنت�شر وهو في طريقه لزيارة ذي �لخل�شة؛ 
ْ
وهو �أحد يومي

وهي �لكعبة �لتي كانت باليمن. و)�لأبناء( �لذي ورد �شابًقا هم �أبناء ع�شكر �لفر�س �لذين �أعانو� �شيف بن ذي يزن على 

�لحب�شة. ينظر: معجم �ل�شعر�ء، �س468، و�شمط �لالآلي، 740/2، وخز�نة �لأدب، 188/1، و�لأعالم، 222/8-

223، و�لنهاية في غريب �لحديث، 17/1.
)5( �شليك بن عمير �ل�شعدي، وي�شمى �شليك بن �ل�شلكة وهي �أّمه، وكانت �شود�ء، وهو �أحد �أغربة �لعرب و�شعاليكهم، 

مدرك  بن  �أ�شد  قتله  ا،  �أي�شً �شاعر  وهو  رجليه،  على  عدًو�  و�أجودهم  بالأر�س  �لنا�س  �أدّل  من  ونجدة،  باأ�س  له  كان 

�لخثعمي، ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 365/1، مع م�شادر �لمحّقق، و�لأغاني، 346/20، وما بعدها، و�شعر بني تميم، 

�س51-42.

)6( �أوفى بن مطر �لمازني: من �لذين ُي�شرب بهم �لمثل في �لوفاء، و�شعه �بن حبيب في مقدمة )�لو�فين من �لعرب(، ينظر 

ر، �س348، وجمهرة �لأمثال، 96/2، وعن �شرعة عدوه ينظر �لبر�شان و�لعرجان، �س248، وخز�نة �لأدب، 
ّ
�لمحب

346/3، و401/11، وعن �شاعريته ينظر معجم �ل�شعر�ء، �س468، و�شعر بني تميم، �س390.
)7( ينظر �لأغاني، 347/20، ومعجم �ل�شعر�ء، �س468.

)8( ينظر غريب �لحديث، 576/2، وترتّز: تثبت بقّوة.
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.
)1(

هيبة

، فلّما بلغه 
)2(

 وقر�أت في كتب �لعجم �أّن بهر�م جور كان في حجر ملك �لعرب بالبادية

هالك �أبيه، و�أنَّ �لفر�س عزمو� على �أن يملِّكو� غيره، �شار بالعرب حتى نزل �ل�شو�د، وطالبهم 

بالُملك، وجادلهم عنه، حتى �عترفو� له بالحّق، وملَّكوه.

 وقد كان ك�شرى �أغزى بني �شيبان جي�ًشا، فاقتتلو� بذي قار، فهزمت بنو �شيبان �أ�شاورة 

�لعرب و�أمر فار�س حين جمعهم �هلل لقتالهم  �أمر  . ثمَّ كان من 
)3(

ك�شرى، فهو يوم ذي قار

بالإمام، و�شا�شهم بالتدبير، ما ل حاجة بنا �إلى �لإطالة بذكره ل�شهرته.

�أبرويز ملك  �أنَّ  �لقوم في جاهليتهم، و�أنفتهم، و�شّدة حمّيتهم،   ومّما يدلُّك على تعّزز 

بناته،  �إحدى  �لمنذر  بن  �لّنعمان  �إلى  �لأر�س، خطب  في  و�إثخاًنا  �شطوة،  ها  و�أ�شدَّ فار�س، 

.
)4(

ه رغبة بها عنه، ولم يزل هارًبا منه حتى ظفر به فقتله فردَّ

يز�لو�  �لأبابيل، لم  بالطير  �لجبابرة  �لمن�شور من  �لعتيق،  �لحر�م   وكان لقري�س بيت �هلل 

مين ل�شعاره، وكان يقال لهم: �أهل �هلل، وجير�ن  ولته، و�شدنته، و�لقائمين لأموره، و�لمعظِّ

؛ لنزولهم �لحرم، وجو�رهم �لبيت.
)5(

�هلل

�لبيت  حجُّ  منها:   ، �إ�شماعيل  عن  يتو�رثونها   
)6(

�لحنيفية من  بقايا  منهم  وكان   

�لحر�م وزيارته، و�لختان، و�لُغ�شل، و�لطالق، و�لعتق، وتحريم ذو�ت �لمحارم بالمقاربة 

و�لممتع،   ،347/20 و�لأغاني،   ،365/1 و�ل�شعر�ء،  و�ل�شعر   ،176-175/1 �لأخبار،  عيون  في  �ل�شليك  قول   )1(

�س341، وثمار �لقلوب، �س105، و�شرح �لعيون، �س126.

)2( ينظر تاريخ �لطبري، 68/2، وما بعدها، ومروج �لذهب، 287/1، و�لكامل في �لتاريخ، 401/1، وما بعدها، وفيها 

�أنَّ �لملك هو �لمنذر بن �لنعمان.

)3( ينظر تاريخ �لطبري، 193/2، ومروج �لذهب، 306/1، و�لكامل في �لتاريخ، 482/1.

)4( ينظر تف�شيل ذلك في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 229/1-230، و�لحيو�ن، 375/4، وما بعدها.

�لجاحظ،  ور�شائل  �س81،  و�لممتع،   ،313/3 �لفريد،  و�لعقد  59/1و137و500/3،  ه�شام،  �بن  �شيرة  ينظر   )5(

�أهل �هلل فلينظر  �لثعالبي في �لحديث عن  �أ�شهب  247/4، وثمار �لقلوب، �س10، وقد  340/3، وخز�نة �لأدب، 
هناك. وبقيت هذه �لت�شمية بعد �لإ�شالم، �إذ قال ر�شول �هلل  لعّتاب بن �أ�شيد لّما بعثه �إلى مكة: »هل تدري على 

َمْن ��شتعملُتك؟ ��شتعملتك على �أهل �هلل«.

ا عن بقايا �لحنيفية �لتي يوردها �بن قتيبة في ف�شل �شاف �شّماه )�ل�شنن �لتي كانت 
ً
ر تف�شياًل و�في

َّ
)6( قّدم �شاحب �لمحب

�لجاهلية �شنَّتها فبّقى �لإ�شالم بع�شها، و�أ�شقط بع�شها(، �س309، وينظر �لعقد �لفريد، 324/3، و�لحيو�ن، 27/7، 

وتاأويل مختلف �لحديث، �س115، وما بعدها.
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.
)1(

�شاع، و�ل�شهر و�لرَّ

 وقد كان حاجب بن زر�رة وفد على ك�شرى فر�أى �لعجم ينكحون �لأخو�ت، و�لبنات، 

 ،
)2(

ذلك على  ندم  ثّم  �بنته،  فنكح  ملَّتهم،  في  و�لدخول  بهم،  �لتاأ�ّشي  نف�شه  له  لت  ف�شوَّ

فقال:

�أغــــــلــــــٍف مـــــــن  ـــــــك  ـــــــنَ دي �هلل  لـــــحـــــا 

ــــا و�لـــــبـــــنـــــاْت ــــن يُــــــحــــــلُّ �لـــــــخـــــــو�ت ل

ـــى �أ�ــــضــــرتــــي �ــــضــــوءًة ــــــُت)3( عـــل �أَحــــــ�ــــــضْ

ـــــــُت جـــــيـــــدَي بـــالـــمـــخـــزيـــاْت ق ـــــــوَّ وط

ـــًة ــــبَـّ ـــــي �ــــضُ ـــــق ـــــنُ ــــــقــــــيــــــت فــــــي ُع و�أب

ــــن بــــعــــد �لــــمــــمــــاْت ـــم يَــــحــــيــــْي ـــضـــات ـــ� م

ـــــا �ـــضـــيـــخـــهـــا ـــــه ـــــل ـــــلَّ ـــــج فــــــــتــــــــاة ت

ــــاْة)4( ــــت ــــف فــبــئــ�ــص �لـــ�ـــضـــيـــوُخ ونــــعــــم �ل

ثني بع�س �أ�شحابنا عن  ومّما كان بقي فيهم من �لحنيفية �إيماُنهم بالملكين �لكاتبين. حدًَّ

ج �إلى بع�س  عبد �لرحمن بن خالد �لناقد قال: كان �لح�شن بن َجْهور - مولى �لمن�شور - خرَّ

 بن عبد �هلل بن �لعبا�س بن عبد �لمطلب كتاًبا كان لعبد �لمطلب بن ها�شم 
ّ
ولد �شليمان بن علي

�لّلهم. ذْكر حق عبد �لمطلب بن  با�شمك  �لن�شاء، و�إذ� هو:  فاإذ� هو مثل خط  ه،  كتبه بخطِّ

ر، �س325: »وكانت �لعرب ل تنكح �لبنات ول �لأمهات، ول �لأخو�ت، ول �لخالت، ول 
َّ
)1( يقول �شاحب �لمحب

ل، 528/5، وما بعدها ففيه تف�شيل و�ٍف عن هذ� �لمو�شوع مع م�شادره. �لعمات«. وينظر �لمف�شّ

ل �لحديث عن هذ� �لأمر، و�شّك في زو�ج حاجب بابنته )دختنو�س(، كما �شكَّ في �ل�شعر �لذي  ل �شاحب �لمف�شّ )2( ف�شَّ

قاله حاجب بعد هذ� لأ�شباب يوردها، ينظر، 544/5، وما بعدها، وينظر �شعر بني تميم، �س333.

)3( في �لمطبوع: )�أج�شت( و�أثبتنا )�أح�شُت( لمالءمتها �ل�شياق، وفي ل�شان �لعرب، 290/6: »ح�شنا �ل�شيد حو�ًشا... 

�أخذناه من حو�ليه لن�شرفه �إلى �لحبالة، و�شممناه«، فكاأنَّ فعلته هذه جلَّلت �أ�شرته بالعار من �لجو�نب جميعها مثل 

�ل�شيد.

 عن �شماع �لحق 
ّ
)4( �لأبيات �لثالثة �لأولى من�شوبة �إلى حاجب باختالف ي�شير في �لزينة، 148/1، و�لأغلف: �لأ�شم

وفعله.
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ة  ة على فالن �بن فالن �لحميري من �أهل َزْول �شنعاء، عليه �ألف درهم ف�شَّ ها�شم من �أهل مكَّ

.
)1(

طيّبة َكْياًل بالُحديدة، ومتى دعا بها �أجابه. �شهد �هلل بذلك، و�لملكان

وقال �لأع�شى:

نــعــمــًة ـــــك  ل كــــــافــــــًر�  تـــحـــ�ـــضـــبـــنّـــي  ول 

فا�ضهِد)2( �هلل  ــد  ــاه ــض � ـــا  ي �ــضــاهــدي  ــى  ــل ع

.
)3(

قوله: على �شاهدي؛ �أي على ل�شاني �شاهد �هلل؛ �أي �لملك

 ومن ذلك �أحكام كانت في �لجاهلية �أقّرها �هلل في �لإ�شالم، ل يْبعُد �أن تكون من بقايا 

 ،
)5(

، ومنها �تباع ُحكم �لَمبال في �لخنثى
)4(

دين �إ�شماعيل ؛ منها: دية �لنَّف�س مئة من �لإبل

.
)6(

ومنها �لبينونة بطالق �لثالثة، وللزوج على �لمر�أة في �لو�حدة و�لثنتين

وفي  )زول(،  بدل  )وزل(  وفيه:  و�لفهر�شت، �س8-7،  )زول(،  بدل  )�أول(  وفيه:   ،393/1 �لدّر،  نثر  في  �لخبر   )1(

معجم �لبلد�ن، 179/3، ن�ّس مهم قريب منه هو: »... قال �بن خالويه: �لزول ��شم مكان باليمن، ُوجد بخّط عبد 

�لمطلب بن ها�شم، و�إنَّهم و�شلو� �إلى زول �شنعاء، قال: وكان علي بن عي�شى يتعّجب من هذ�، ويقول: ما عرفنا �أنَّ 

 طيئ. ينظر معجم 
ْ
عبد �لمطلب يكتب �إلَّ من هذ� �لحديث«، �أّما )�أول( فهو مو�شع في بالد غطفان بين خيبر وجبلي

�لبلد�ن، 336/1، ومعجم ما ��شتعجم، 213/1، ول عالقة له ب�شنعاء �ليمن، كما لم يرد ذكر )وزل( في �لمعجمين 

�بن �شعد،  �، ينظر طبقات 
ً
�ليمن كثير �لمطلب بن ها�شم كان يزور  �أنَّ عبد  �إلى  �أن ن�شير هنا  �لمفيد  �ل�شابقين، ومن 

86/1. وقد توّقف �لدكتور نا�شر �لدين �لأ�شد، في كتابه م�شادر �ل�شعر �لجاهلي، �س68-69، عند هذ� �لن�ّس وكان 
له ر�أي فيه فلينظر هناك.

)2( ديو�نه، �س229، باختالف ي�شير.

)3( ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 226/1، ففيه حديث عن هذ� �لبيت، وتاأويل مختلف �لحديث، �س112.

)4( في طبقات �بن �شعد، 89/1، ونثر �لدّر، 393/1، �أنَّ �أول َمْن �شّن هذه �لدية عبد �لمطلب بن ها�شم، وفي �لأو�ئل ذكر 

لأ�شخا�س �آخرين، ينظر، �س24-23.

)5( ينظر �لمعّمرون و�لو�شايا، �س57، وفيه �أنَّ �أول من حكم بهذ� �لحكم �أَمة كانت لعامر بن �لظرب �لعدو�ني، وق�شى 

عامر بحكمها هذ�، وي�شيف �أبو حاتم: »... فلما جاء �لإ�شالم �شّدد �لق�شية، ف�شارت �شّنة في �لإ�شالم، يعني �لإ�شالم 

�لأرب،  وبلوغ  �س55،  و�لأو�ئل،  م�شتفي�س،  حديث  ففيها   ،129/1 ه�شام،  �بن  �شيرة  كذلك  وينظر  �شّددها«. 

مكان  هو  �لحكم  ومفاد  �لبول؛  خروج  مكان  و�لمبال:  جميًعا،  و�لن�شاء  للرجال  ما  له  �لذي  و�لخنثى:   ،179/1
خروج �لبول فاإذ� خرج من مكان خروج �لأنثى ُعدَّ �لخنثى �أنثى، و�لعك�س �شحيح.

ل، 548/5 وما بعدها، فلينظر مع م�شادره. ويريد  ل �لدكتور جو�د علي �لحديث عن هذ� �لمو�شوع في �لمف�شّ )6( ف�شَّ

بالو�حدة و�لثنتين �لطلقة و�لطلقتين.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   93 24/8/10   12:25 PM



94

 بعُد 
)1(

 فهذه حالها في �لجاهلية، مع �أحو�ل كثيرة في �لعلم و�لمعرفة �شنذكرها بتمامها

�إن �شاء �هلل.

كل  ونا�شخ  �شل،  �لرُّ وخاتم  �لأنبياء،  �شّيد   ، �لنبي  منها  فابتعث  بالإ�شالم  �هلل  �أتى  ثّم   

ته،  ها بمالئكته، و�أيَّدها بقوَّ  عددها، وجمع كلمتها، و�أمدَّ
)2(

�شرعة، وحائز كّل ف�شيلة. فن�شر

خالدة  �لإمامة  ثمَّ  �لنبوة،  فيها خالفة  �لأمم، وجعل  رقاب  و�أوطاأها  �لبالد،  في  لها  ن  ومكَّ

تالدة حتى ياأتي �لم�شيح  في�شلي خلف �لإمام منها، فاردة ل ي�شتطيع �أحد �أن ياأتي بمثلها. 

، فلها ف�شل 
)4(

 ل َعَجم فيها، فقال: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{
)3(

وخاطبها يومئذ ]و[

�إ�شر�ئيل: {چ  چ  چ   � د�خلة عليها فيه. و�أّما قوله لبني  هذ� �لخطاب، و�لأمم ُطرًّ

 فاإنَّه في باب �لعام �لذي �أُريد به �لخا�س، كقوله حكاية عن �إبر�هيم: {ۉ  
)5(

ڇ{
. وقد كانت �لأنبياء قبلهما 

)7(
، وحكاية عن مو�شى: {ىئ  ىئ  ىئ{

)6(
ې  ې{

 ،
)8(

�أر�د مو�شى زمانه، وكذلك قوله: {ائ  ەئ  ەئ   وئ{ موؤمنين، وم�شلمين، فاإنَّما 

 لي�س فيه دليل 
)9(

يريد عالمي زمانهم، وقوله لقري�س: {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ{

 ، على �أنَّ �أهل �ليمن خير من قري�س في �لح�شب، ول �أنَّهم مثلهم، وهم من ولد �إبر�هيم

ومن �لذّرية �لتي ��شطفى �هلل على �لعالمين، ولي�س لليمن و�لد من �لأنبياء دون نوح. و�إنَّما 

رهم  خاطب �هلل بها م�شركي قري�س، ووعظهم بمن قبلهم من �لأمم �لهالكة لمع�شيته، وحذَّ

 ،
)10(

�لتبابعة فيهم  كانت  �لذين  �أولئك  من  خير(  )�أهم  فقال:  �أ�شابهم  ما  مثل  بهم  ينزل  �أن 

و�لملوك ذوو �لجنود و�لعدد، فاأهلكناهم بالّذنوب. و�لخير قد يقع في �أ�شباب كثيرة، ُيقال: 

)1( حب�س �بن قتيبة �لجزء �لثاني من هذ� �لكتاب على تلك �لأحو�ل �لتي ي�شير �إليها.

)2( في �لمطبوع: )ون�شر(، وما �أثبتناه يتالءم مع �ل�شياق.

)3( زيادة يقت�شيها �ل�شياق.

)4( �آل عمر�ن، 110.

)5( �لأعر�ف، 140، وفي �لمطبوع: )وف�شلكم(، ب�شقوط )هو(.

)6( �لأنعام، 163.

)7( �لأعر�ف، 143.

)8( �لبقرة، 47و122، وفي �لمطبوع: )وف�شّلتكم( ب�شقوط )�أّني(.

)9( �لدخان، 37، وينظر عن )عالمي زمانهم( تف�شير �لطبري، 127/13، وتف�شير �لقرطبي، 142/6.

ا كّلما هلك و�حد قام مقامه �آخر تابًعا له على  ع، �ُشّمو� بذلك لأنَّه يتبع بع�شهم بع�شً
ّ
)10( �لتبابعة: ملوك �ليمن، و�حدهم ُتب

مثل �شيرته. ل�شان �لعرب، 31/8.
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هذ� خير �لفار�شين؛ يريد �أجلدهما، وهذ� خير �لعودين؛ يريد �أ�شلبهما، وكانت قري�س – كما 

فهم �لملوك فاآمنهم  قال �هلل – قلياًل فكثَّرهم، وم�شت�شعفين فاأيَّدهم بن�شره، وخائفين �أن تتخطَّ

 لهم، و�أر�د من تمكينهم، و�إعالء كلمتهم، و�إظهار نوره لهم، وتغيير 
)1(

بحرمه بما ره�شه

ممالك �لأمم لهم.

م على قري�س، �أو يعادل بها؟ وقد   وَمْن ذ� من �لم�شلمين ي�شحُّ �إ�شالمه وي�شحُّ عقده ُيقدِّ

مق�شورة  فيها،  و�لإمامة  منها،  �لأئمة  جعل  �إذ  �لخليقة،  جميع  على  بالف�شل  لها  �هلل  ق�شى 

، وهذ� ن�س لي�س فيه حيلة لمتاأّول.
)3(

م  هي �لتقدُّ
)2(

عليها �أل تكون لغيرها، و�لإمامة

.
)4(

ة من قري�س«  قال ر�شول �هلل : »�لأئمَّ

لقري�س في  تبع  : »�لنا�س  قال ر�شول �هلل  قال:   وروى وكيع عن �لأعم�س عن جابر 

.
)5(

�لخير و�ل�شّر«

جّده  عن  �أبيه  عن  �هلل  عبد  عن  �إ�شماعيل  عن  خ�شيم  �بن  عن  �شفيان  عن  وكيع  وروى   

: قال ر�شول �هلل : »�إنَّ قري�ًشا �أهل �شبر و�أمانة، فمن بغاهم �لغو�ئل كّبه �هلل لوجهه 
)6(

قال

.
)7(

يوم �لقيامة«

  هري عن �شهل بن �أبي حثمة �أنَّ ر�شول �هلل  وُروي عن عبد �لأعلى عن معمر عن �لزُّ

.
)9(

روها« : »تعلَّمو� من قري�س ول ُتعلِّموها، وقّدمو� قري�ًشا ول توؤخِّ
)8(

قال

ت.
ّ
)1( ره�س: �أ�ّش�س وثب

)2( ينتهي �لخرم في �لمخطوط هنا، ذلك �لذي �أ�شرنا �إليه فيما �شبق.

)3( ينظر ل�شان �لعرب، 24/12.

)4( م�شند �لإمام �أحمد، 129/3و183و421/4، وله تتّمة هي: »�إذ� ��شترحمو� رحمو�، و�إذ� عاهدو� وفو�، و�إذ� حكمو� 

عدلو�، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة �هلل و�لمالئكة و�لنا�س �أجمعين«. وينظر �لعقد �لفريد، 258/4، وتاريخ 

�لخلفاء، �س9.

)5( �شحيح م�شلم، 200/12، و�شحيح �لترمذي، 503/4.

)6( �شقط �ل�شند في �لمخطوط.

)7( �إر�شاد �ل�شاري، 6/6، وفتح �لباري، 533/6.

)8( �شقط �ل�شند في �لمخطوط.

)9( ينظر فتح �لباري، 530/6، و�لعقد �لفريد، 320/3.
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بن  �هلل  عبد  بن  طلحة  عن  �لزهري  عن   
)1(

ذئب[ �أبي  �بن  عن  هارون  بن  يزيد  ]وروى   

ة  قوَّ  
)3(

لقري�شي »�إنَّ  قال:    �هلل  ر�شول  �أنَّ  مطعم  بن  جبير  بن   
)2(

�لرحمن عبد  عن  عوف 

 
.

)4(
هري: ما عنى بذلك؟ قال: ف�شل �لر�أي رجلين من غير قري�س«. قيل للزُّ

 
.

)5(
 قال: وكان يقال: قري�س �لكتبة �لح�شبة، ملح هذه �لأمة، علم عالمها طباق �لأر�س

�أنَّ   
)6(

�إبر�هيم عن مكحول �أبيه عن  ثني يزيد بن عمرو عن محمد بن يو�شف عن   وحدَّ

.»
ّ
ر�شول �هلل  قال: »ل يقومنَّ �أحد �إّل لها�شمي

 بن 
)7(

ثنا علي بن عبد �هلل بي قال: حدَّ ثنا ن�شر بن خلف �ل�شَّ ثني يزيد بن عمرو قال: حدَّ  وحدَّ

 �لهذلي قال: �شمع ر�شول �هلل  رجاًل وهو يقول:
)8(

وّثاب �لمدني عن مطرف بن ُخويلد

ـــريٌّ حـــيـــن تــنــ�ــضــبــنــي ـــي ـــم ـــــــي �مــــــــروؤٌ ح �إنّ

ـــُر ـــض ـــ� ُم ول  ــــــي  ــــــائ �آب ربــــيــــعــــة  ـــــن  م ل 

 
.

)9(
ك، و�أبعد لك من �هلل ور�شوله فقال: ذ�ك �أ�شرع لخدِّ

ثنا �أبو قابو�س بن �أبي  ثنا �أبو زيد �شجاع بن �لوليد قال: حدَّ ثنا محمد بن ُعبيد قال: حدَّ  وحدَّ

 عن �شلمان قال: قال ر�شول �هلل : »يا �شلمان ل تبغ�شني فتفارق دينك«. قال: 
)10(

ظبيان عن �أبيه

 
.

)11(
قلت: يا ر�شول �هلل، كيف �أبغ�شك وبك هد�ني �هلل؟ قال: »ل تبغ�س �لعرب فتبغ�شني«

)1( ما بين �لمعقوفين �شاقط في �لمخطوط.

)2( في �لمخطوط: )عبد �لرحمن بن �لأزهر(.

.)
ّ
)3( في �لمخطوط: )للقر�شي

)4( في �لمخطوط: )في ف�شل �لر�أي(.

)5( ينظر غريب �لحديث، 364/1.

)6( �شقط �ل�شند في �لمخطوط.

)7( في �لمخطوط: )عبد�هلل بن علي(.

)8( في �لمخطوط: )بن �أبي خويلد(.

)9( ينظر �لمحا�شن و�لم�شاوئ، 118/1، وُن�شب �لبيت في نور �لقب�س �إلى �ل�شيد �لحميري، وهو خطاأ؛ لأنَّ �ل�شيد ُولد 

د من �لبيت، وهو بال ن�شبة في �لعمدة، 326/1، 
ّ
عام 105 للهجرة، وتوفي عام 173 للهجرة، ويخلو ديو�ن �ل�شي

وكفاية �لطالب، �س135.

)10( �شقط �ل�شند في �لمخطوط.

)11( �شحيح �لترمذي، 723/5، وفيه: »هذ� حديث ح�شن غريب ل نعرفه �إّل من حديث �أبي بدر بن �شجاع بن �لوليد، 

و�شمعت محمد بن �إ�شماعيل يقول: �أبو ظبيان لم يدرك �شلمان، مات �شلمان قبل علي«، وينظر �لعثمانية، �س220، 

ففيه حديث طويل.
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ثنا �أبو عبد �لرحمن عن ح�شن بن عمير عن مخارق   وروى محمد بن ب�شر �لعبدي قال: حدَّ

 قال: قال ر�شول �هلل : »َمْن 
)1(

بن عبد �هلل بن جابر عن طارق بن �شهاب عن عثمان بن عفان

 
.

)2(
تي« غ�سَّ �لعرب لم يدخل في �شفاعتي، ولم تنله مودَّ

 :
)3(

 وروى ُحميد بن عبد �لرحمن عن عبد �هلل بن �لموؤمل عن عطاء عن �بن عبا�س قال

.
)4(

قال ر�شول �هلل : »�إذ� �ختلف �لنا�س فالحقُّ في م�شر«

 وروى �أبو نعيم عن �لّثوري عن يزيد بن �أبي زياد عن عبد �هلل بن �لحارث عن �لمطلب 

 �أنَّ ر�شول �هلل  قال: »�إنَّ �هلل خلق �لَخْلَق فجعلني 
)5(

�بن �أبي ود�عة ]و�لمطلب بن ربيعة[

في خيرهم  فجعلني  قبائل  وخلق  فرقة،  في خيرهم  فجعلني  فرًقا  وجعلهم  خلقه،  خير  في 

.
)6(

قبيلة، وجعلهم بيوًتا فجعلني في خيرهم بيًتا«

رفين �أهل خر��شان، �أهل �لدعوة، و�أن�شار �لدولة، فاإنَّهم   �لعرب في �شرف �لطَّ
)7(

 ثّم يتلو

ون �إلى �أحد �إتاوة، ول خر�ًجا. ، ل يوؤدُّ
)8(

لم يز�لو� في �أكثر ُملك �لعجم لقاًحا

، ثمَّ نزلو� بابل، ثّم نزل �أرد�شير 
)10(

 ملوك �لعجم قبل ملوك �لطو�ئف تنزل بلخ
)9(

 وكانت

)1( �شقط �ل�شند في �لمخطوط.

)2( م�شند �لإمام �أحمد، 72/1، و�شحيح �لترمذي، 724/5، وفيه: »هذ� حديث غريب ل نعرفه �إّل من حديث ُح�شين 

�بن عمير �لأحم�شي عن مخارق، ولي�س ح�شين عند �أهل �لحديث بذلك �لقوّي«.

)3( �شقط �ل�شند في �لمخطوط.

)4( ينظر �لمحا�شن، و�لم�شاوئ، 118/1.

)5( ما بين �لمعقوفين �شاقط في �لمخطوط.

ا«، ينظر �لمحا�شن و�لم�شاوئ، 119-118/1،  )6( للحديث تتمة في �لمخطوط هي: »فاأنا خيركم بيًتا، وخيركم نف�شً

�أحمد،  �لإمام  وم�شند   ،545/5 �لترمذي،  و�شنن   ،20/1 �شعد،  �بن  وطبقات  316/3و251/4،  �لفريد،  و�لعقد 

.324/3
)7( في �لمخطوط: )تتلو(، ومن هنا �إلى قوله: )وقتلو� ك�شرى بن فيروز( ينقله �شاحب معجم �لبلد�ن، 402/2، باختالف 

ي�شير، وي�شير �إلى �بن قتيبة.

َفْت قري�س بهذ� �لو�شف في مو��شع كثيرة. )8( لقاح: يقال قوم لقاح؛ �أي: لم يدينو� للملوك، ولم ُيملكو�. وقد ُو�شِ

)9( من هنا �إلى قوله: »... و��شتباحو� ع�شكره« ينقله �شاحب �لعقد �لفريد باختالف ي�شير بال �إ�شارة �إلى �بن قتيبة. ينظر 

.127-126/1
�، و�أو�شعها غلَّة، وقيل �إنِّ �لإ�شكندر هو �لذي بناها، وكانت ت�شمى 

ً
)10( َبْلخ: مدينة من �أجلِّ مدن خر��شان، و�أكثرها خير

�لإ�شكندرية، ينظر معجم �لبلد�ن، 568/1.
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قتلو�  �لذين  ، وهم 
)2(

�لهياطلة ، ف�شارت د�ر ملكهم، و�شار بخر��شان ملوك 
)1(

فار�س بابك 

بمكيدة حتى  فار�س، وكان غز�هم، فكادوه في طريقه  بهر�م ملك  بن   
)3(

يزدجر بن  فيروز 

�شلك �شبياًل معط�شة مهلكة، ثّم خرجو� �إليه فاأ�شروه، و�أكثر �أ�شحابه، ف�شاألهم �أن يمّنو� عليه، 

َر معه، و�أعطاهم موثًقا من �هلل �أّل يغزوهم، ول يجوز حدودهم، ون�شب حجًر�  وعلى َمْن �أُ�شِ

 
)5(

�إلى مملكته �أخذته ، و�أطلقوه، فلّما عاد 
)4(

بينه وبين بلدهم جعله �لحدَّ �لذي حلَف عليه

�لذي  �لحجر  ته، وحمل  بذمَّ ناكًثا لأيمانه، غادًر�  لغزوهم  �أ�شابه، فعاد  بما  �لأنفة و�لحميَّة 

�إليهم  �شار  فلّما  لم يجزه،  فاإنَّه  �لحجر؛  م  تقدَّ �أنَّه ما  ل  يتاأوَّ �أمامه في م�شيره،   ،
)6(

كان ن�شب

ته، فاأبى �إّل لجاًجا ونكًثا، فو�قعوه   ما جعل على نف�شه من عهد، وذمَّ
)7(

نا�شدوه �هلل، و�أذكروه

�أيديهم  في  ولبثو�  �شعفته،  و�أ�شرو�  ع�شكره،  و��شتباحو�  وُكماته،  ُحماته  وقتلو�  فقتلوه، 

فيروز،  بن  بعد ذلك زماًنا طوياًل، وقتلو� ك�شرى  �أعتقوهم و�أطلقوهم، وغبرو�  ثّم  �أ�شرى، 

نو� في �شير ملوكهم من �أخبارهم. وَمْن �أقرَّ بها على   فيما دوَّ
)8(

وهذ� �شيء ُيخبر به عن فار�س

 لخ�شمه، فما ظنَّك بمن �شتر وزيَّن من �أمره؟
)9(

نف�شه لعدّوه، و�أباحه

 وكان فيما حكو� من �لكالم �لد�ئر بين ملك �لهياطلة وبين فيروز كالم �أحببت �أن �أذكره 

 
)10(

بمكايد وعلمهم  �لأمور،  في  وحزمهم  �لقوم،  حكمة  على  به  لأدلَّ  �لمو�شع؛  هذ�  في 

�لحروب، قالو�: لّما �لتقى �لفريقان ثّم ت�شافُّو� للقتال، �أر�شل �إخ�شنو�ز ]ملك �لهياطلة �إلى 

)1( في �لمطبوع: )�أزد�شير(، وهو خطاأ مطبعي، و�ل�شو�ب )�أرد�شير(، وينظر �لأخبار �لطو�ل، �س42، وما بعدها في 

�أمر نزوله فار�س و��شتيالئه عليها.

)2( �لهياطلة: جيل من �لنا�س كانت لهم �شوكة، وكانت لهم بالد تخار�شتان، ينظر مفاتيح �لعلوم، �س152.

)3( ينظر تاريخ �لطبري، 82/2، وما بعدها، وفيه �لق�شة �لتي يوردها �بن قتيبة باختالف ي�شير، وفيه �أنَّ �أنو �شرو�ن قتل 

�أنَّ  �إلى  �لم�شعودي  وي�شير   ،289/2 �لذهب،  ومروج   ،103/2 ينظر،  فيروز«،  جّده  بوتر  ا 
ً
»مطالب �لهياطلة  ملك 

�أنو�شرو�ن قتل بعد هذ� ملك �لهياطلة �أخ�شنو�ز بجّده فيروز هذ�. ينظر 294/1، و�لعقد �لفريد، 126/1، وما بعدها، 

و�لأخبار �لطو�ل، �س602.

)4( في �لمخطوط تتمة هي:)و�أ�شهد على ذلك �هلل وَمْن ح�شره من مر�زبته و�أ�شاورته فمّنو� عليه(.

)5( في �لمخطوط: )دخلته(.

)6( في �لمخطوط: )ن�شبه(.

)7( في �لمخطوط: )و�ذكروه به و(.

)8( في �لمخطوط: )�أهل فار�س(.

)9( �شاقطة في �لمخطوط.

)10( في �لمخطوط: )مكايد(.
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 قد ظننت 
)2(

 �إخ�شنو�ز:[
)1(

فين ليكلِّمه، فخرج �إليه. فقال فيروز ي�شاأله �أن يبرز فيما بين �ل�شَّ

بما  لك  �حتلنا  ُكنَّا  لئن  ولعمري  �أ�شابك،  ا  ممَّ  
)3(

�لأََنف �إّل  هذ�  مقامك  �إلى  يدُعك  لم  �أّنه 

ر�أيت، لقد كنت �لتم�شت منَّا �أعظم منه، وما �بتد�أنا ببغي ول ُظلم، ول �أردنا �إّل دفعك عن 

معك،  َمْن  وعلى  عليك،  مكافاأتنا  �شوء  من  تكون  �أن  جديًر�  كنت  ولقد  وحريمنا،  �أنف�شنا 

ا مّما نالك منَّا،  دت على نف�شك �أعظم �أنًفا، و�أ�شدَّ �متعا�شً  �لعهد و�لميثاق �لذي �أكَّ
)4(

ونق�س

فاإنَّا �أطلقناكم و�أنتم ]�أ�شارى، ومننَّا عليكم و�أنتم م�شرفون على �لهلكة، وحقنَّا دماءكم وبنا 

على �شفكها قدرة، و�إنَّا لم نجبرك على ما �شرطت لنا، بل كنت �لر�غب �إلينا فيه، و�لمريد 

لنا عليه.

ر في ذلك، ومثِّل بين هذين �لأمرين فانظر �أيُّهما �أ�شد عاًر�، و�أقبح �شماًعا: �أن طلب   ففكِّ

رجل �أمر�ً فلم ُيتح له،و�شلك �شبياًل فلم يظفر فيها ُببغية، و��شتمكن منه عدوه على حال جهد 

عليه،  ��شطلحو�  و�أمر  �شرطوه،  �شرط  على  و�أطلقهم  عليهم،  فمنَّ  معه،  ن  ممَّ و�شيقة  منه، 

 
)5(

وختر �لعهد،  نق�س  يقال  �أّن  �أم  و�لنكث،  �لغدر  من  و��شتحيا  �لق�شاء،  لمكروه  فا�شطبر 

بالميثاق، مع �أنِّي قد ظننت �أنَّه يزيدك لجاجة ما تثق به من كثرة جنودك، وما تر�ه من ُح�شن 

�أو �أكثرهم - كارهون لما كان من �شخو�شك بهم،  �أنَّهم -  �أ�شكُّ في  تهم، وما �أجدني  عدَّ

عارفون باأنَّك قد حملتهم على غير �لحّق، ودعوتهم �إلى ما ُي�شخط �هلل، فهم في حربنا غير 

م�شتب�شرين، ونّياتهم �ليوم في منا�شحتك مدخولة، فانظر ما َغناء َمْن يقاتل على هذه �لحالة، 

ه �إذ� كان عارًفا �أنَّه �إن ظفر فمع عار، و�إن ُقتل فاإلى �لنار. وما ع�شى �أن تبلغ نكايته في عدوِّ

رك �هلل �لذي جعلته على نف�شك كفياًل، ونعمتي عليك، وعلى َمْن معك بعد   فاأنا �أذكِّ

ك، وُر�شّدك من �لوفاء  ياأ�شكم من �لحياة، و�إ�شر�فكم على �لممات، و�أدعو �إلى ما فيه حظُّ

فاأحمدو�  �أو كرهو�،  �أحّبو�،  ما  في كلِّ  م�شو� على ذلك  �لذين  باآبائك  و�لقتد�ء  بالعهد، 

عو�قبه، وح�شن عليهم �أثره، ومع ذلك �إنَّك ل�شت على ثقة من �لظفر بنا، و�لبلوغ لبغيتك 

عليك.  �لَنَّ�شر  ُيمنح  لعلَّه  عدًو�  وتبادئ  مثله،  منك  نلتم�س  �أمًر�  منا  تلتم�س  و�إنَّما  فينا، 

)1( يورد �بن قتيبة في عيون �لأخبار، 119/1، وما بعدها هذه �لمحادثة باختالف ي�شير.

)2( ما بين �لمعقوفين �شاقط في �لمخطوط.

)3( في �لمخطوط: )�لأنفة(.

)4( في �لمخطوط: )ومن نق�س(.

)5( �لَخْتر: �أ�شو�أ �لغدر و�أقبحه، وفي �لحديث: »ما ختر قوٌم بالعهد �إّل �ُشلِّط عليهم �لعدو«.
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فدونك هذه �لن�شيحة، فباهلل ما كان �أحد من �أ�شحابك ببالغ لك �أكثر منها، ول ز�ئد لك 

�أن  �لر�أي  ذوي  عند  بالمنافع  ُيزري  ل  فاإنَّه  منِّي،  مخرُجها  منفعَتها  يحرمنَّك  ول  عليها، 

�أيدي �لأولياء، ونحن  �أن تكون على  �إليهم  ، كما ل ُيحّبب �لم�شارَّ 
)1(

تكون من �لأعد�ء[

بكثرة  ��شتظهرت  �إذ�  عهده،  من  لنا  بما جعلت  ووثقنا  �إليه،  �عتذرنا  �لذي  باهلل  ن�شتظهر 

ة �أ�شحابك. جنودك، و�زدهتك عدَّ

قلَّة  ه من نف�شي، ول  �أح�شُّ  �شعف 
)2(

�إلى ما ت�شمع من مقالتي لي�س يدعوني  �أنَّه  و�علم 

 و�لمعونة 
)5(

 للنَّ�شر
)4(

ة و��شتظهاًر�، و�أزد�د به  جنود، ولكّني �أحببت �أن �أزد�د بك حجَّ
)3(

من

من �هلل ��شتيجاًبا، ول �أوثر على �لعافية و�ل�شالمة ما وجدت �إليهما �شبياًل.

مه �أمامه، فقال له �خ�شنو�ز:  ته في �لحجر �لذي قدَّ �إّل لجاًجا، وتعّلًقا بحجَّ فاأبى فيروز 

نك ما تخدع به نف�شك من حمل �لحجر �أمامك؛ فاإنَّ �لنا�س لو كانو� يعطون �لعهود  ل يغرَّ

 ما كان ينبغي لأحد �أن يغترَّ باأمان، ول يثق 
)6(

مه من �إ�شر�ر �أمر و�إعالن �آخر، ]�إًذ�[ على ما ُتقدِّ

 َقِبَل �لنا�س ذلك، ولكنَّه و�شع على �لعالنية، وعلى نيَّة َمْن ُتعقد له �لعهـود 
)7(

بعهد، و�إًذ� ]لما[

و�ل�شـروط. ثمَّ �أخرج �أخ�شنو�ز �ل�شحيفة �لتي كتبها �إليهم فيروز، فرفعها على رمـح ]لينظر 

، و�نتق�س 
)9(

ـرو� غـدره ]وبغيه، وخرجـو� من متابعتـه[ ، فتذكَّ
)8(

�إليهـا �أهـل ع�شكـر فـيروز[

رو�،  و�أُ�شِ قلياًل،  �إّل  فُقتلـو�   ،
)10(

�نهزمـو�[ حتى  ي�شيــًر�  �إّل  لبثـو�  وما  ]و�ختلفـو�،  ع�شكره 

 ل 
)13(

َر، و[  �خ�شنو�ز: �أن لقد �شدق �لذي قال: ل ردَّ لما ]ُقدِّ
)12(

 فيروز، ]فقال[
)11(

]وُقتل[
ن نف�شه  �أ�شدَّ �إحالة لنافع �لر�أي من �لهوى و�للجاج، ول �أ�شيع من ن�شيحة ُيمنحها َمْن ل يوطِّ

�أ�شرع عقوبة و�أ�شو�أ عاقبة من �لبغي و�لغدر، ول  بر على مكروهها، ول  على قبولها، و�ل�شَّ

�أجلب لعظيم �لعار و�لف�شوح من �إفر�ط �لعجز و�لأنف.

)1( ما بين �لمعقوفين �شاقط في �لمخطوط.

)2( في �لمخطوط: )مقالي(.

)3( �شاقطة في �لمخطوط.

)4( �شاقطة في �لمخطوط.

)5( �إلى هنا �آخر ما جاء في �لمطبوع، وُي�شتاأنف �لكالم في �لمخطوط.

)6( طم�س بمقد�ر كلمة، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 120/1.

)7( كلمة �شاقطة من �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 120/1، وبها ي�شتقيم �لكالم.

)8( )9( )10( )11( )12( )13( طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 121/1.
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 و��شتعان به على �لهياطلة، فاأعانه عليهـم حتى 
)1(

قالو�: ولّما ملك �أنو �شرو�ن �شاهر خاقان،

.
)2(

�أدرك ثاأره، وقتـل ملكهم و�أهل بيته، فا�شتغاثُته بملك �لترك دليل على �ل�شعف ]            [

�لأمم  �أح�شن  فيه  بالإ�شالم فكانو�  �أتى �هلل   
)3(

ثمَّ �لإ�شالم،  قبل  �أهل خر��شان   فهذه حال 

و�أ�شلمو�  �إليهم،  و�إح�شاًنا  لهم،  وتف�شياًل  عليهم،  �هلل  من  منًّا  م�شارعة  �إليه  هم  و�أ�شدَّ رغبة، 

 
)4(

لًحا، فخفَّ خر�جهم، وقلَّت ]نـ[ طْوًعا، ودخلـو� فيه �أفو�ًجـا، و�شالحـو� عن بالدهـم �شُ

 دم.
)5(

ـو�ئبهم، ولم يجِر عليهم �شباء، ]ولم ي�شفك فيما بينهم[

 و�إخر�جهم 
)7(

 �لعزيز و�أهل �ل�شيئات ]                     [
)6(

 ولما ر�أى �هلل ]                     [

 على �لمعازف و�لمالهي، و�إعر��شهم عّما 
)9(

 بالفيء، و]تهالكهم[
)8(

�لبالد و��شتئـ ]ثارهم[

كما  �أقطارها  من  جمعهم  خر��شان  �أهل  من  جنوًد�  لهم  �بتعث  قلَّدهم،  فيما  عليهم  وجب 

حمة، ف�شارو� نحوهم كقطع   �لخريف، و�ألب�شهم �لهيبة، ونزع من قلوبهم �لرَّ
)10(

ُيجمع قزع

 ،
)11(

�لن�شاء �لماآزر دون  �ل�شعور، و�شّدو�  لو�  �ل�شو�د، وطوَّ بلب�س  �أخذو�  �لمظلم، وقد  �لليل 

هم حنكة، و�أحزمهم ر�أيًا، و�أكثرهم  حتى �نتزعو� ُملك بني �أميَّة من �أكبر ملوكهم ن�شًبا، و�أ�شدِّ

، و�شّلموه �إلى بني �لعّبا�س.
)14(

 كاتًبا ووزيًر�
)13(

، و�أثخنهم
)12(

ة وعديًد� ُعدَّ

)1( ينظر تاريخ �لطبري، 103/2، ففيه حديث �لم�شاهرة، ور�شائل �لجاحظ، 82/1، وخاقان هو ملك �لترك �لأعظم.

)2( كلمة غير مقروءة.

)3( من هنا �إلى قوله: ]فيما بينهم دم[ ينقله �شاحب معجم �لبلد�ن، 402/2، وهو ي�شير �إلى �بن قتيبة.

)4( حرف غير مقروء، و�لزيادة من معجم �لبلد�ن، 402/2.

)5( طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من معجم �لبلد�ن، 402/2.

)6( طم�س في �لمخطوط.

)7( طم�س في �لمخطوط.

)8( طم�س في �لمخطوط و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.

)9( طم�س في �لمخطوط و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.

ق.
ّ
)10( َقَزع: و�حدتها َقَزعة؛ وهي �ل�شحاب �لمتفر

)11( �شدو� �لماآزر دون �لن�شاء: كناية ت�شير �إلى �بتعادهم عن �لن�شاء و�لن�شغال بهن، و�لن�شر�ف �إلى �لحرب و�ل�شتعد�د.

)12( يريد به مرو�ن بن محمد بن مرو�ن بن �لحكم، وهو كما ذكر �بن قتيبة، و�شاق من �أو�شافه. ينظر تف�شيل حياته كتاب 

مرو�ن بن محمد، �شعدي �أبو جيب، فقد ك�شر �لكتاب كّله على حياته وجو�نبها �لمختلفة �لم�شطربة.

)13( �أثخنهم: رجل ثخين: حليم رزين، ثقيل في مجل�شه، قوّي في ر�أيه.

ل طرق �لكتابة، وو�شف باأّنه �أول َمْن بد�أ  )14( يريد به عبد �لحميد بن يحيى �لكاتب �لم�شهور �لذي فتق �أكمام �لبالغة، و�شهَّ

ه، وُلقِّب بوزير مرو�ن لمكانته �لعالية عنده. قتله �لعبا�شيون بعد معركة 
ّ
�لكتابة. كان كاتب )مرو�ن بن محمد(، ومو�شع �شر

�لز�ب �لتي �أنهت �لدولة �لأموية، ينظر كتاب عبد �لحميد �لكاتب. د. �إح�شان عبا�س ففيه تف�شيل و�ٍف عن حياته، ومكانته.
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�إلى  توجيههم  �أر�د  حين  لدعاتهم  قال  �لعبا�س  بن  �هلل  عبد  بن  علي  بن  محمد  كان  وقد   

 
)2(

]
)1(

�لأم�شار: �أّما �لكوفة ف�شيعة عليٍّ وولده، و�أّما �لب�شرة و�شو�دها فعثمانية ]تدين بالكف

 �لجزيرة فحرورية مارقة، 
)4(

 �هلل �لمقتول ول تكن ]عبد�هلل �لقاتل، و�أّما[
)3(

]وتقول: كن عبد[
 ،

)6(
 �لن�شارى، و�أّما �أهل �ل�شام ]فلي�س يعرفو[ن

)5(
]و�أعر�ب كاأعـالج، وم�شلمون في �أخـالق[

�إلَّ �آل �أبي �شفيان، وطاعة بني مرو�ن، وعد�وة ر��شخة، وجهاًل متر�كًما. و�أما مكة و�لمدينة 

فقد غلب عليهما �أبو بكر وعمر رحمهما �هلل، فعليكم باأهل خر��شان، فاإنَّ هناك �لعدد �لكثير، 

عها  تتوزَّ ولم  �لأهو�ء،  مها  تتق�شَّ لم  فارغة  وقلوب  �شليمة،  �شدور  وهناك  �لظاهر،  و�لَجَلد 

�لنِّحل، ولم يقدح فيها ف�شاد، وهم جند لهم �أبد�ن و�أج�شام ومناكب وكو�هل وهامات ولحى 

، ولغات فخمة تخرج من �أفو�ه منكرة. وبعد، فاإنَّي �أتفاءل �إلى 
)7(

و�شو�رب، و�أ�شو�ت هائلة

�لم�شرق، و�إلى مطلع �شر�ج �لأر�س، وم�شباح �لخلق.

 ولّما بلغ �هلل �إر�دته في بني �أميَّة وبني �لعبا�س، قام �أهل خر��شان مع خلفائهم على �أ�ْشكن 

ريح، و�أح�شن دعة، و�أ�شّد طاعة، و�أكثر تعظيم ل�شلطان، و�أحمد �شيرة في رعيَّة، ُيتزيَّن عندهم 

 من ق�شاء �هلل، ور�أي ]�لخلفاء �لر��شدين في 
)8(

�لح�شن، ويـ ]�شتتر منهم بالقبيح، �إلى ما كان[

 �لم�شتعان.
)10(

 �لتدبير لغيرهم، ول ]                  [
)9(

�ل�شتبد�ل بهم، وت�شيير[

م 
)13(

 �لتربـة، وعـذوبة �لثمـر ]            [
)12(

 طـيـب ]           [
)11(

 ولـخـر��شـان ]            [

�ل�شنعة، وتمام �لخلقة، وطول �لقامة، وح�شن �لوجوه، وجودة �ل�شالح و�لدروع و�لثياب، 

و�أهل �لتجارب، على �أنَّ ما كان له �أ�شل بخر��شان فهو خير من جميع ما في �لأر�س من ذلك 

ة[ وهم َمْن �أجاب �لدعوة قبل ظهور �أبي 
َّ
)1( �لكّف: �لمتناع عن �لقتال. وفي تاريخ �لدعوة �لعبا�شية يرد م�شطلح ]�لكفي

ة. ينظر �أخبار �لدولة �لعبا�شية، �س205.
ّ
م�شلم، وَمْن دخل في �لدعوة بعد ظهور �أبي م�شلم فلي�س من �لكفي

و�أخبار   ،204/1 �لأخبار،  عيون  من  و�لزيادة  �لمخطوط،  في  �لمعقوفات طم�س  بين  ما  و)6(  و)5(  و)4(  و)3(   )2(

�لدولة �لعبا�شية، �س206، ومعجم �لبلد�ن، 403/2، وتنظر ر�شائل �لجاحظ، 16/1، وفيها يرد �لقول تاًما باختالف 

ي�شير.

)7( تنظر ر�شائل �لجاحظ، 20-18/1.

)8( طم�س في �لمخطوط و�لزيادة من معجم �لبلد�ن، 403/2.

)9( طم�س في �لمخطوط و�لزيادة من معجم �لبلد�ن، 403/2.

)10( و)11( و)12( و)13( طم�س في �لمخطوط.
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 �لترك �أ�شدُّ �لنا�س باأ�ًشا، و�أغلظهم �أكباًد�، و�أ�شبرهم على �لبوؤ�س �أنف�ًشا، 
)1( 

�لجن�س ]              [

�لم�شلمين  عن  �هلل  يدفع  وبهم  وياأ�شرونهم،  �لقتل،  فيهم  يثخنون   ،
)2(  

ا وخف�شً �شغًبا  و�أقلَّهم 

  وجاء عن �لنبي ،
)3(

حربهم، وكيدهم، وقد جاء في �لحديث: »تاركو� �لترك ما تاركوكم«

�شة. فيها ما ل �أعلم �أنَّه جاء مثله في �شيء من �لبالد �إّل في �لحرمين، و�لأر�س �لمقدَّ

ثنا محمد بن �لخ�شيب بن حمزة عن �شليمان بن بريدة   حّدثني �أحمد بن �لخليل قال: حدَّ

 ـيه و�شّلم: »يا ُبَرْيدة، 
)4(

ثني �أو�س بن عبد �هلل بن بريدة: ]قال �لنبي �شلى �هلل علـ[ قال: حدَّ

 في بعث 
)6(

 ُبعثت فكن في ]�أهل بعث �لم�شرق ]ثّم كن[
)5(

�إنَّه ]�شيبعث بعدي بعوث، فاإذ�[

 مدينتها؛ فاإنَّه بناها ذو 
)8(

 �أر�س يقال لها: مرو، فاإذ� �أتيتها ]فانزل[
)7(

خر��شان ثمَّ في بعث[

�شاهر  َمَلك  منها  نقب  بالبركة، على كل  تجري  �أنهارها   
)9(

]غزيرة[ فيها.  �لقرنين، و�شلَّى 

.
)11(

�M فمات فيها 
)10(

�شيفه يدفـع عن �أهلها �ل�شوء �إلى يوم �لقيامـة«. فقدمها ُبَريدة

وي�شنِّع   ،
)13(

�لنظر ودقَّة  �لبخل،  عليهم  عي  يدَّ �أن  �أهل خر��شان  على  �لطاعن   
)12(

 وجهد

طم�س في �لمخطوط.  )1(

)2( يذهب �لدكتور عبد �هلل �لجبوري في كتابه عن �بن قتيبة، �س20، �إلى �أنَّه من �أبناء �لترك، �أو �لأكر�د لأ�شباب، وقر�ئن 

�شاقها في ذلك �لكتاب، ولعلَّ في حديث �بن قتيبة �ل�شابق عن �لترك ما يوؤكد ن�شبته �إليهم من حيث �إطر�وؤه �لو��شح 

لهم، و��شتغر�قه في مديحهم، و�لثناء عليهم.

)3( مجمع �لزو�ئد، 312/7، وتف�شير �لقرطبي، 85/11، ور�شائل �لجاحظ، 58/1، و76 وفيها �أنَّه من �لأخبار �لماأثورة، 

ونثر �لدّر، 243/1، ومعجم �لبلد�ن، 27/2، و�شنن �أبي د�ود، 486/4 مع �لتخريج.

)4( و)5( و)6( و)7( و)8( و)9( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 215/1، ومعجم 

�لبلد�ن، 133-132/5.

)10( �لحديث في عيون �لأخبار، 215/1، وبريدة هو �ل�شحابي ُبريدة بن �لح�شيب بن عبد�هلل بن �لحارث �لأ�شلمي، 

� بالغميم، و�أقام في مو�شعه حتى م�شت بدر و�أحد، و�شهد �لحديبية فكان 
ً
 به ر�شول �هلل  مهاجر

ّ
�أ�شلم حين مر

ل �إلى مرو ف�شكنها   تحوَّ
َّ
ن بايعه بيعة �لر�شو�ن تحت �ل�شجرة، و�شكن �لب�شرة، وغز� خر��شان في زمن عثمان، ثم ممَّ

�إلى �أن مات في خالفة يزيد بن معاوية �شنة ثالث و�شتين، وقبره بالح�شن، وهي مقبرة بمرو. ينظر �لإ�شابة، 241/1، 

رقم )629(، و�ل�شتيعاب، 41/2، رقم )218(.

)11( في كتاب �لمو�شوعات، لبن �لجوزي، 363/1-364 حديث طويل عن ف�شائل بع�س مدن خر��شان، ومنها مرو، 

وفيه هذ� �لحديث �لذي ي�شفه �بن �لجوزي بقوله: »هذ� حديث ل ي�شّك في و�شعه«.

)12( من هنا �إلى قوله: »... في جميع �لأر�س«، ينقله �شاحب معجم �لبلد�ن، 133/5.

 �أهل خر��شان«، وينقل �لثعالبي في ثمار 
َّ
)13( يقول �شاحب �لعقد �لفريد، 174/6: »�أجمع �لنا�س على بخل �أهل مرو ثم

�لقلوب، �س693، قول يحيى بن �أكثم لرجل �شاأله: »�أخطاأت باب �لرزق من ثالثة �أوجه: �أحدها �أّني �مروؤ مروزي، 

وبخل �أهل مرو م�شروب به �لمثل«. ومّما يذكر هنا �أنَّ �لنقباء �لثني ع�شر �لذين توّلو� ن�شر �لدعوة �لعبا�شية في زمن 

ا،  ��شتتارها كانو� جميًعا من �أهل مرو، ثم �إنَّ �أربعين رجاًل من �أ�شل �شبعين هم نظر�ء �لنقباء كانو� من �أهل مرو �أي�شً

ينظر �أخبار �لدولة �لعبا�شية، �س217-216.
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؛ فاإنَّها ت�شتلب من �لدجاج 
)3(

 �إلَّ بمرو
)2(

: �إنَّ �لديك في كلِّ بلد لفظة
)1(

بمثل قول �بن ثمامة

 
)4(

�لوقاح �إل  مثله  ُيقدم على  للعيان، ل  بيِّن ظاهر  �لَحب. وهذ� كذب  من  مناقيرها  في  ما 

�لبهات، �لذي ل يتوقَّى �لف�شوح و�لعار. وما ديكة مرو �إّل كالديوك في جميع �لأر�س، ول 

�لنا�س؛ لأنَّ �لبخل خلة مـــن خالل �ل�شر، و�أهل خالل  �إّل ك�شائر  �أهل خر��شان في �لُبخل 

 ومن �لحكماء 
)6(

 �لأذى لي�س فيهم من �لأ ]             [
)5(

�ل�شر �أ�شعـــاف �أهـــل ]          [

�شت   على هذ� �أ�شَّ
)8(

 �شخفاء جبناء بخالء ومقاربو]              [
و�ل�شجعان ]               )7(

.
)9( 

�لدنيا، وبه جرى تقدير �للطيف ]�لخبير[

، و�أكثر 
)10(

ن يرون من �لحاّج  وقد ُيرى �أهل خر��شان عند �أهل �لعر�ق في هذ� �لباب ممَّ

، و�أهل �لقرى، و�لأوبا�س، و�لأغلب على هذه �لطبقة 
)11(

�لحاّج في كّل �شنة �أهل �لر�شاتيق

دقَّة �لنظر، و�شوء �لأدب.

 ولأهل خر��شان �أجو�د مبرزون ل ُيجاَرون، ول ُيبلغ �شاأوهم، فمنهم �لبر�مكة، ول نعلم 

بيوت   
)12(

و�عتقد �شنيعهم،  و�شنع  عطاءهم،  فاأعطى  قربهم،  �ل�شلطان  من  قرب  �أحًد�  �أنَّ 

� كان �أم عبًد� منَّا عليهم، ومن �لم�شهور عنهم �أنَّه لم يكن لخالد بن برمك �أخ  �لأمو�ل حرًّ

�أبًد�، ولم يكن لأحٍد من  �إّل بنى له د�ًر� على قدر كفايته، ثمَّ وقف على �أولده ما يعي�شهم 

�لخلفاء،  من  وغيره  هارون،  بالخليفة  و�ت�شل  بغد�د  ورد  �لب�شريين.  �لمعتزلة  �أحد  �لنميري،  �أ�شر�س  بن  ثمامة  هو   )1(

بغد�د،  61/1، وتاريخ  �لجاحظ،  111/1، ور�شائل  و�لتبيين،  �لبيان  ينظر  ة. 
ّ
مر ثناًء جمياًل غير  �لجاحظ  �أثنى عليه 

.145/7
)2( في �لحيو�ن، 152/1: »�لالفظة �لديك �ل�شاب«. وينظر ل�شان �لعرب، 461/7.

)3( َمرو: هي َمرو �ل�شاهجان �أ�شهر مدن خر��شان، وق�شبتها وت�شّمى �أّم خر��شان، مدينة كبيرة كثيرة �لخير�ت، �شهدت 

�أحد�ًثا ج�شاًما في �أو�خر �لدولة �لأموية، وبد�ية �لدولة �لعبا�شية، ينظر معجم �لبلد�ن، 132/5، ومعجم ما ��شتعجم، 

1216/4، وثمار �لقلوب، �س255.
)4( �لوقاح: قليل �لحياء.

)5( و)6( و)7( و)8( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

)9( ظهرت �لر�ء وحدها فاأثبتنا ]�لخبير[ لمالءمتها �ل�شياق.

�لذي يخرج  بالحاّج، و�لد�ّج  �لد�ّج ولي�شو�  �لحاّج و�لد�ّج، وهوؤلء  �أقبل  �لحجيج، ومنه قوله:  �لحاّج: جماعة   )10(

للتجارة، ينظر ل�شان �لعرب، 227/2.

ب، وهو �ل�شو�د و�لقرى. ينظر �لمعرب، �س158، ول�شان �لعرب، 116/10، 
ّ
)11( �لر�شاتيق: جمع ر�شتاق، فار�شي معر

بة، �س209.
ّ
ل في �لألفاظ �لفار�شية �لمعر و�لمف�شّ

)12( �عتقد �ل�شيء: �قتناه.
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.
)1(

�إخو�نه ولد �إّل من جارية هو وهبها له

 ل 
)5(

 �ألف �ألف دينار ]       [
)4(

 هو خير في قر�آن ]      [
)3(

]       [ 
)2(

 ومنهم �لقحاطبة

عن �أن يوهب.

 ماله على 
)8(

]يفّرق[ ، كان 
)7(

�لمبارك  نف�شه بما ملك عبد �هلل بن 
)6(

]يوؤثر على[ ن   وممَّ

�إخو�نه، ويوؤثرهم باأرباحه، ويلب�س ثوًبا بثلث دينار، وُيعطي �شاحب �لحّمام �أحياًنا ديناًر�، 

و�لحاجم ديناًر�.

�أعظم  هر  �لدَّ �شالف  فار�س؛ كانو� في  فاأهل  �آخرها،  �أولها وعفا  ب�شق  �لتي  �لأمة  و�أّما   

�لأطر�ف  جميع  في  �لملوك  وكانت  �شوكة،  هم  و�أ�شدَّ �أمو�ًل،  و�أكثرهم  ُملًكا،  �لأمم 

 �أن يهادنهم. وكانت �لعرب تدعوهم �لأحر�ر، 
)9(

و�لأقاليم تعترف بذلك، ]               [

�أتى  ثّم  ُي�شتخدمون،  ول  ُي�شبون  ول  وي�شتخدمون،  ي�شبون  كانو�  لأنَّهم  �لأحر�ر؛  وبني 

 
)10(

د جمعهم، ونخبت ت به �لريح، فتبدَّ �هلل بالإ�شالم فكانو� كنار خمدت، وكرماد ��شتدَّ

�إّل  َيْبَق منهم في �لإ�شالم بقية تذكر، ول �شريف ُي�شهر،  ق، فلم  قلوبهم، وُمّزقو� كّل ممزَّ

 
)12(

]                     [ 
)11(

�أن يكون �بن �لمقفـع، و�لف�شـل ]�بـن �شهـل، و�أخـاه �لح�شن[

)1( ينظر عيون �لأخبار، 339/1.

� في 
ً
)2( ن�شبهم �إلى �أبيهم قحطبة بن �شبيب �لطائي �لذي كان �أحد �لنقباء �لثني ع�شر، وهو من �أهل مرو، �أبلى بالء كبير

دعم �لدعوة �لعبا�شية و�لقتال تحت لو�ئها، وكان قائًد� �شجاًعا، وكذلك ولد�ه حميد و�لح�شن فقد كانا من نظر�ء 

�لنقباء. ينظر �أخبار �لدولة �لعبا�شية، �س216و219.

)3( و)4( و)5( طم�س في �لمخطوط.

)6( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�جتهدت في قر�ءتها.

)7( عبد �هلل بن �لمبارك �لحنظلي ولء، �لمرزوي �لخر��شاني، ولد بمرو �شنة 118 للهجرة، فقيه، محّدث، ز�هد، �شاعر 

ومن �لكرماء �لذين ي�شار لهم بالبنان، توفي �شنة 181 للهجرة. ينظر عن �شيرته وكرمه كتاب �لدكتور عبد �لمجيد 

�لمحت�شب )عبد �هلل بن �لمبارك �لمرزوي(، وفي معجم �لبلد�ن، 404/2: »كان عبد �هلل بن �لمبارك يعّد من �أجو�د 

�لزهاد و�لأدباء«.

)8( ما بين �لمعوقفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)9( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.

)10( نخبت قلوبهم: دخلها �لجبن و�لفزع.

)11( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من معجم ما ��شتعجم، 490/2، وهو ينقل عن هذ� �لكتاب بال 

�إ�شارة.

)12( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.
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 ل من 
)2(

  �هلل عليه: لو كان �لإيمان ]منوًطا بالثريا لتناوله رجا[
)1(

تدفـع فـار�س عن ]   �شلى[

 دليل على رغبة �لموقوفين له بالدين، وم�شارعتهم 
)4(

]�لحديث[ . قلنا له: في هذ� 
)3(

فار�س

لزرتك؛  �لبالد  باأقا�شي  كنت  لو  كقولك:  هو  و�إنَّما  فيه.    �لنبي  ب�شنن  كهم  وتم�شُّ �إليه، 

. ول خالف بقول �هلل عز وجل ول تبديل.
)5(

مت �لو�شول �إليك ]              [ تريد: لتج�شَّ

ل   فاإذ� نحن تطلَّبنا م�شادق هذ� �لقول في �أهل فار�س لم نجده �أوًل ول �آخًر�؛ لأنَّ �أوَّ

حتى  ومحـــاربتهم،  للم�شلمين  �لعـــد�وة  ة  �شدَّ من  ُت  قدمَّ ما  على  �لإ�شالم  في  �أمرهم 

 َمْن كانت هذه حاله، ولم نجد لهم 
)7(

، وُمّزقو�، فال ]         [
)6(

ُقهــرو�، وُهزمو� ]          [

بعد ذلك رجاًل برعو� في �لِعلم، وُعرفو� بالحفظ لالأثر، و�لتفّقه في �لدين، و�لجتهاد في 

ها في �أهل خر��شان 
 )8(

�لعبادة، �إّل �أن نجـد مـن ذلـك �ل�شـيء �لـي�شـيـر، و�لـنُّـَبــذ ]           [

]هم  هم  و�أ�شدُّ بقيَّة،  �لنا�س  �أح�شن  هم  ثم  �أمرهم،  ل  �أو[    [ وطوًعا  رغبة  �شالم   
)9(

�لإ[  [
بالفقه  ـماء   

)11(
�لعلـ[ ]ومنهم  �لم�شهورون،  �لنبل  ثون  �لمحدِّ ين تم�شًكا، فمنهم   

)10(
بالد[

تنقـ�س،  �لخير و�لِعلم و�لأدب  �لنـا�س في  �لمجتهــدون. ورغبـات  �لمتقّدمـون، و�لعّبـاد 

 
)12(

د، ومن ]        [ ورغبـاتهـم تزيـد، وحر�س �لنا�س على مرَّ �لأيام يخلق، وحر�شهم مجدَّ

ث   لأنَّك تجد �أهل خر��شان في كلِّ بلد فيه محدِّ
)13(

ذلك طلبة �لحديث وَجَده ]          [

 و�أكثر، وباقيهم من جميع �لأم�شار.
)14(

�أو ]         [

في  فكيف جعلته  فار�س،  �أهل  في  عليه جعله  �هلل  �شّلى  �هلل  ر�شول  فاإنَّ  قائل:  قال  فاإن   

يتحاذيان  لأنَّهما  و�حًد�  �شيًئا  �لعرب  عند  كانتا  وخر��شان  فار�س  �إنَّ  قلنا:  خر��شان؟  �أهل 

�لفريقين:  ي�شّمون  فهم  �لفار�شية،  خر��شان  �أهل  ول�شان  فار�س  �أهل  ل�شان  ولأنَّ  ويّت�شالن، 

)1( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)2( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من تف�شير �لطبري، 66/13، وتف�شير �لقرطبي، 258/16، ومعجم 

�لبلد�ن، 257/4، ومعجم ما ��شتعجم، 490/2، و�شنن �لترمذي، 682/5، وم�شند �لإمام �أحمد، 95/15.

)3( تنظر �لم�شادر �ل�شابقة.

)4( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)5( و)6( و)7( و)8( و)9( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

)10( و )11( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

 )12( و)13( و)14( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.
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 �أهل �ليمن، 
)1(

]            [ �لفر�س، وكذلك �لمتكلِّمون بالعربية عند َمْن ل ُيْف�شح من �لأ 

، باأنَّه منها، يدلُّك على 
)3(

، وكـانـو� يـقـ�شـون علـى مـا ]                 [
)2(

و�أهل �لحجـا ]ز [

 ـي بكر M في خطبة له ذكر فيها �لموت، ثمَّ قال: �أّي بالدكم خر�شٌة؟ فاإنَّ 
)4(

ذلك ] �أبـ[

. �أفما تر�ه ي�شاأل عنها ثمَّ يعّبر باللفظ با�شمها؛ 
)5(

�هلل �شيفتح عليكم �أق�شاها، كما فتح �أدناها

�لدليل  ومن   ،
)6(

فار�س قالو�:  كلَّه  �لم�شرق  ذكرو�  �إذ�  كانو�  ولأنَّهم  ذكرها،  يجري  ما  لقلَّة 

 ـالن قال: �لدنيا كلُّها �أربعة وع�شرون �ألف 
)7(

ثنيه �أحمد بن عمر بن ]جيـ[ ا حديث حدَّ �أي�شً

فر�شخ؛ فملك �ل�شود�ن منها �ثنا ع�شر �ألف فر�شخ، وُملك �لروم ثمانية �آلف فر�شخ؛ وُملك 

. فذكر فار�س ولم يذكر خر��شان وهي 
)8(

فار�س ثالثة �آلف فر�شخ، و�أر�س �لعرب �ألف فر�شخ

�أو�شـع منها؛ لأنَّه يجعل �لم�شرق كلَّه من فار�س، وكذلك ذكر �لروم ولم يذكـر ما حاذ�هـا 

 
)10(

 ث �أنَّ رجاًل قال ]            [
)9(

من بـالد �لأعاجم؛ لأنَّه جعل ذلك كلَّه للروم. ]          [

 كم على �لدين عوًد� كما 
)11(

بتنا عليك هذه ]         [ �لم�شلم، �شمعُت �لنبي  يقو]ل  [

�شربتموه عليه �أوًلَ. و]�إذ[� نحن طلبنا م�شد�ق ذلك في �لعجم وجدناه في �أهل خر��شان؛ 

لأنَّهم هم �لذين �شاربو� بال�شيوف، �لعرب و�أهل �ل�شام غ�شًبا لدين �هلل، و�إنكاًر� ل�شيرة بني 

�أمّية حتى �بتّزوهم �ل�شلطان، ونقلو� �لملك من �ل�شام �إلى �لعر�ق.

 وروى يزيد بن �أبي زياد عن �إبر�هيم عن علقمة عن عبد �هلل بن م�شعود �أنَّ �لنبّي �شلى �هلل عليه 

قال: �إنَّ �أهل بيتي يلقون بعدي بالء وتطريًد�، حتى يجيء قوم من �أهل �لم�شرق معهم ر�يات �شود، 

�إلى  ي�شاألون �لحّق فال ُيعطونه، فيقاتلون فُين�شرون، فُيعطون ما �شاألو� فال يقبلونه، حتى يدفعوها 

و)2( و)3( و)4( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.  )1(

)5( �لخطبة في عيون �لأخبار، 233/2، وفي �لهام�س ب�شاأن لفظة خر�شة: »كذ� في �لأ�شل و�لبيان و�لتبيين، ولم نوفق �إلى 

ث عن �ل�شحابة �لخر�شاء وهي �لتي  ت�شويبها، �أو تف�شير �شحيح لها«، ووجدت �لجاحظ في �لحيو�ن، 408/4، يتحدَّ

ل �شوت لها فهي ل تب�ّشر بالمطر«، فلعلَّ �لخر�شة في خطبة �أبي بكر ت�شير �إلى �لمحل و�لجدب، وينظر �لبر�شان 

للجاحظ، �س285، حيث يقول: ويقال غمامة خر�شاء وهي �لتي ل رعد فيها ول برق، كما يقول �لمحقق.

من  فخر��شان  فار�س،  قالو�:  كلَّه  �لم�شرق  ذكرت  �إذ�  و�لعرب   ...« ياأتي:  ما   ،490/3 ��شتعجم،  ما  معجم  في   )6(

فار�س«.

)7( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من معجم �لبلد�ن، 33/1.

)8( ينظر عيون �لأخبار، 215/1، و�لعقد �لفريد، 247/6، وكتاب �لنخلة، �س119، ومعجم �لبلد�ن، 34/1، باختالف 

ي�شير، وهناك �أقو�ل �أخرى عن م�شاحة �لأر�س �أوردها �شاحب معجم �لبلد�ن، 33/1، وما بعدها فلتنظر هناك.

)9( و)10( و)11( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.
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فلياأتهم ولو حْبًو�  �أدرك ذلك منكم  َجْوًر�، فمن  ق�شًطا كما ملوؤوها  فيملوؤها  بيتي  �أهل  رجل من 

 
.

)1(
على �لثلج

 في ملكوت 
)3(

 قوم من �لم�شرق ]                 [
)2(

 وقر�أت في �لإنجيل ]                  [

.
)6(

 �شنان
)5(

 بحيث يكون �لبكاء و�شر]يف �لأ[
)4(

�ل�شماء و]        [

 �شّلى �هلل عليه كان بعـث خني�س 
ّ
�لنبـ[ ـي ]�أنَّ   ومّما يزيد ما قلنا في فار�س و�شوًحا 

�بن عبد �هلل بن حذ�فة �ل�شهمي �إلى ك�شرى، وكتب كتاًبا بد�أ فيه بنف�شه، فلّما قر�أه ك�شرى 

�إّنه  �أما  كتابي،  ق  »مزَّ عليه:  �هلل  �شلى   
ّ
�لنبي فقال   ،

)7(
بتر�ب �إليه  وبعث  قه،  ومزَّ غ�شب، 

�لبقّية  تكون  فكيف  �أر�شه«.  �شتملكون  �إّنكم  �أما  بتر�ب،   
َّ
�إلي وبعث  ملكه،  ق  �شُيمزَّ

خملو�،  لقد  َجرم  ل  �شُيمّزقون؟  �أنَّهم  عليه  �هلل  �شّلى  �هلل  ر�شول  �أعلمنـا  لمن  �لح�شنة 

ودر�شو�، ففار�س �إلى يومنا �أبخع �لنا�س بطاعة �ل�شلطان، و�أ�شبرهم على �لظلم، و�أثقلهم 

قط،  يعرفو� عدًل  لم  �أنَّهم  م�شايخهم  من  و�أخبرني جماعة   .
)8(

]       [ و�أذلّهم  خر�ًجا 

�إليهم  �لمتوّجه  فاإنَّ عامله  بلدهم؛  �لبالد كّلها غير  �لعزيز �شملت  �شيرة عمر بن عبد  و�أنَّ 

 �أنَّهم نـو�فـل من 
)10(

 ل�شو�د �أّنهم من �أبنـاء ]             [
)9(

هلك في م�شيره ]             [

 
 بـغـى عليهـم بالعـرب �لّنعمـة، وظـاَهَر لهـم �لـكـر�مــة، ]          [

)11(
خـر��شــان ] �أ�شــ[

 منقو�س، �أو حا�شد 
ّ
 ـبي

)13(
 لهم �لعّز، و�أبدلهم بحالهم حاًل ل ُينكرها منهم �إّل ]غـ[

)12(

 �لعرب عنوة، و�لإمام ُمَخيَّر في �لعنوة بين �لقتل، و�لرّق، 
)14(

كفور؛ لأنَّ �ل�شو�د ]فتحه[

ينظر �أخبار �لدولة �لعبا�شية، �س199، و�شنن �بن ماجة، 1366/2، رقم ]4082[.  )1(

و)3(  و)4( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.  )2(

)5( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق، و�ل�شريف: �شوت �لأنياب.

)6( جاء في �إنجيل متى، �لإ�شحاح �لثاني: »ولما ولد ي�شوع في بيت لحم �ليهودية في �أيام هيرود�س �لملك، �إذ� مجو�س 

من �لم�شرق قد جاوؤو� �إلى �أور�شليم قائلين: �أين هو �لمولود ملك �ليهود؟ فاإّننا ر�أينا نجمه في �لم�شرق و�أتينا لن�شجد 

له«.

فيهما،  للتر�ب  �ل�شهمي ول ذكر  �هلل بن حذ�فة  151/6، وفيهما عبد  654/2، و�ل�شتيعاب  �لطبري،  تاريخ  ينظر   )7(

وينظر �لمحبر، �س77.

)8( و)9( و)10( و)11( و)12( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

)13( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.

)14( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.
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�لأمو�ل  و�أقّرو�  �لأمور، وحقنو� دماءهم، ومّنو� عليهم،  و�لفدية، و�لَمّن، فاختارو� خير 

في �أيديهم، ثمَّ جاورو� �ل�شلطان من بني �لعبا�س، و�أولياءه من �أهل خر��شان. فا�شتخل�شهم 

ه، و�تخذ منهم �لكّتاب، و�لوزر�ء، و�لأ�شحاب، ف�شارو� به  لأموره، وجعلهم مو�شع �شرِّ

ن بذل في �لتمهيد له �لمهجة و�لمال، وهوؤلء �لذين ذكرناهم �لم�شهورون من  �أ�شعد ممَّ

�لنا�س، فاأّما َمْن غّير �أمره ودخل في جملة �لنا�س، فال حاجة بنا �أن نن�سَّ عليه، ول نذكر 

�أّوله و�آخره فنجعله خ�شًما وهو �َشْلم، ونفتح له باًبا �إلى مثل ما عليه �أولئك �لطاعنون على 

�لعرب. وقد قال �لأول:

 .
)1(

ا �أ ]                           [  كفانَي َنق�شً

 بقول �هلل عز وجل: {يا �أيها �لنا�ُس 
)2(

 وبلغني �أنَّ رجاًل من �لعجم ]                          [

 �إنَّ �أكرمكم 
)5(

 ـى وجعلناكم �شعوًبا وقبائل لـ ]تعارفو�[
)4(

 كم من ]ذكر و�أنثـ[
)3(

�إّنا خلقنا[

�هلل  م  قدَّ وقد   ،
)7(

�لعرب من  و�لقبائل  �لعجم،  من  �ل�شعوب  وقال:   ،}
)6(

�أتقاكم �هلل  عند 

ر. وكنُت �أرى �أهل �لت�شوية يحتّجون بهذه  �ل�شعوب في �لّذكر، و�لمقّدم �أف�شل من �لموؤخَّ

�أنَّ �أحًد� يعقل، يّدعي �لف�شل بها، ول ير�شى بالمحاجزة، وقد غلط من  �لآية، ولم �أعلم 

وجهين: �أحدهما �أنَّ تقديم �لذكر ل يوجب تقديم �لف�شل. قال �هلل عز وجل: {ۆ  

�أف�شل منها، وقال {ی  ی   ، و�لإن�س 
)9(

]�لإن�س[ �لجنَّ على  م  ، فقدَّ
)8(

ۆ  ۈ{
م �لأر�س، و�ل�شماء �أف�شل منها،  ، فقدَّ

)10(
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب{

وهذ� يكثر لو تتّبعناه.

و�ن�شعبو�  قوم كثرو�  �لعرب، وكلُّ  �أولى من  بال�شعب  لي�شت  �لعجم  �أنَّ  �لآخر   و�لوجه 

، حكى �بن �لكلبي عن �أبيه �أنَّ �ل�شعب �أكثر من �لقبيلة، ثمَّ �لعمارة، ثمَّ 
)11(

فقد �شارو� �شعوًبا

)1( في �لمخطوط ]فتح[، ولعلَّ ما �أثبتناه يتالءم مع �ل�شياق.

)2( و)3( و)4( و)5( و )6( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

)7( ينظر ل�شان �لعرب، 500/1، وتاج �لعرو�س، 320/1، ومفاتيح �لعلوم، �س153.

)8( �لأنعام، 130.

)9( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)10( يون�س، 61، وفي �لمخطوط: »ل يعزب عنه مثقال ذّرة في �لأر�س ول في �ل�شماء«.

)11( ينظر ل�شان �لعرب، 500/1، وتاج �لعرو�س، 320/1.
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.
)2(

]             [ ،
)1(

�لبطن ]ثمَّ �لفخذ، ثمَّ �لع�شيرة، ثمَّ �لف�شيلة[

 ـره فلم �أَر �شعًد� مثل
)3(

]                                             [ 

:
)4(

 وقال ]                                    [

)5(]             [ �ــضــعــبــيــن  ـــن  م خــلــيــطــيــن   

)6(]                 [ بــالــتــفــّرق  ــا  وكــان جميًعا   

�لعرب،  �ن�شعب من  �أكثر مّما  �ن�شعب منها  �ل�شعوب؛ لأنَّ ما  �إلى  �لعجم  ُن�شبت   و�إنَّما 

 �أهل �لت�شوية فاإنَّ منهم قوًما غلبت عليهم �ل�شالمة، 
)7(

ا فُجعلت �ل�شعوب علًما لأجنا�شها، و�أمَّ

، و�إلى 
)8(

ومالت بهم �لديانة، فذهبو� �إلى قول �هلل عزَّ وجل: {ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{

 �لجاهلية، وفخرها بالآباء، 
)9(

 �شّلى �هلل عليه و�شّلم: »�إنَّ �هلل قد �أذهب عنكم ُعبّية
ّ
قول �لنبي

، و�إلى قوله: »كلكم بني �آدم طف �ل�شاع لم ُتمالأ، ولي�س لأحد 
)10(

موؤمن تقي، وفاجر �شقي«

، و»تجدون 
)12(

، و�إلى قوله: »�لنا�س �شو�ء كاأ�شنان �لم�شط«
)11(

على �أحد ف�شل �إّل بالتقوى«

، فق�شو� بظاهر �لكالم ولم يفّت�شوه، ولم يعتبرو� بغيره 
)13(

�لنا�س كاإبل مئة لي�س فيها ر�حلة«

�إّل  �أحد ف�شل   على 
)14( 

لي�س لأحد[ �لدنيا،  �أمور  ]كّلهم �شو�ء في  �لنا�س  فيعرفوه، ولو كان 

 فا�شل ول 
)16(

]          [  �شريف ول م�شروف، ول 
)15(

باأ]مر �لآخرة، لم يكن في �لدنيا[

�لفريد،  و�لعقد   ،191/2 و�لعمدة،   ،318/1 �لعرو�س،  تاج  من  و�لزيادة  �لمخطوط،  في  �لمعقوفين طم�س  بين  ما   )1(

335/3، ول�شان �لعرب، 500/1، ونور �لقب�س، �س256.
و)3( و)4( و)5( و)6( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.  )2(

)7( من هنا �إلى قوله: »و�لحو��س �لخم�س« ينقله �شاحب بلوغ �لأرب، 170-160/1.

)8( �لحجر�ت، 13.

ة: �لكبر، و�لترفع و�لتفاخر، وفي بع�س �لم�شادر )نخوة(.
ّ
ي
ّ
)9( �لُعب

)10( كنز �لعمال، 258/1، و�شنن �أبي د�ود، 340/5، مع �لتخريج.

)11( م�شند �لإمام �أحمد، 98/6، مع �لتخريج.

و�لمحا�شرة، �س23،  و�لتمثيل   ،220/1 و�لأمالي،  19/2و419،  �لفريد،  و�لعقد   ،19/2 و�لتبيين،  �لبيان  ينظر   )12(

و�لأمثال، �س132، وبهجة �لمجال�س، 650/2.

و�لتمثيل  و131/3،   ،419/2 �لفريد،  و�لعقد   ،20/2 و�لتبيين،  و�لبيان   ،165/5 �لبخاري،  �شحيح  ينظر   )13(

و�لمحا�شرة، �س23، ومجمع �لأمثال، 384/3، وزهر �لآد�ب، 24/1، ونثر �لدّر، 152/1، ونهاية �لأرب، 3/3، 

وبهجة �لمجال�س، 650/2، و�لقرطين، 91/1.

)14( و )15( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لعقد �لفريد، 408/3 – 409.

)16( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.
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 ؟ وقوله لقوم قدمو� 
)2(

 ـه : »�إذ� �أتاكم كريم قوم فاأكرموه«
)1(

مف�شول، فما معـ ]نى قولـ[

«؟ 
)3(

عليه: »َمْن �شّيدكم«؟ قالو�: َجدُّ بن قي�س على بخل فيه. قال: »و�أيُّ د�ء �أدوى من �لبخل

. وقال: »يطلع عليكم من هذ� �لفّج خير ذي 
)4(

وقال لقي�س بن عا�شم: »هذ� �شّيد �أهل �لوبر«

.
)6(

، وقال: »�أقيلو� ذوي �لهيئات عثر�تهم«
)5(

ُيمن«، فطلع جرير بن عبد �هلل

. يريدون �أنَّهم ل 
)7(

 وكانت �لعرب تقول: ل يز�ل �لنا�س بخير ما تباينو�، فاإذ� ت�شاوو� هلكو�

 في هذ�:
)8(

يز�لون بخير ما كان فيهم �أ�شر�ف و�أخيار، فاإذ� خملو� جميًعا هلكو�. وقال �ل�شاعر

ــــا تـــرى ـــار ف ـــم ـــح �ـــــضـــــو�ٌء كـــاأ�ـــضـــنـــاِن �ل

ف�ضا)9( ــئ  ــض ــا� ن ــى  ــل ع ــهــم  ــن م �ــضــيــبــة  ــــذي  ل

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.  )1(

)2( ينظر �شير �أعالم �لنبالء، 532/2، مع �لتخريج، و�شحيح �لجامع �ل�شغير، 134/1، رقم )226(، ومجمع �لزو�ئد، 

�لأرب،  ونهاية   ،163/1 �لدّر،  ونثر  17/1و255و124/2،  �لفريد،  و�لعقد   ،200/1 �لأخبار،  وعيون   ،15/8
205/3، و�لكامل، 247/1، وفيه: )كريمة(، وقال: »هكذ� روى �أ�شحاب �لحديث«.

�لفريد،  �شلمة، و�لعقد  بني  قي�س، و�لفا�شل، �س16، و�لجّد من  بن  �لجّد  104/2، وفيها:  �بن ه�شام،  �شيرة  ينظر   )3(

�لدّر،  ونثر  للحديث،  مختلفة  رو�يات  وفيه  �س37،  �لخطيب،  وبخالء  �س162،  �لجاحظ،  وبخالء   ،226/1
163/1، ومجمع �لزو�ئد، 126/3، و�أو�ئل �لع�شكري، 320/1.

 ،197/8 و�لإ�شابة،   ،6/1 �لآد�ب،  وزهر   ،4/2 �لفريد،  و�لعقد  و284/3،  و147،   33/2 و�لتبيين،  �لبيان  ينظر   )4(

و�ل�شتيعاب، 180/9، و�لبر�شان و�لعرجان، �س182، وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 157/1، ونثر �لدّر، 154/1.

م �هلل 
ّ
ا، 422/1، �أنَّ علًيا كر )5( ينظر �لكامل، 247/1، و1474/3، وله تتّمة هي: »عليه م�شحة ملك«، وفي �لكامل �أي�شً

ا م�شند �لإمام �أحمد،  وجهه قال لجرير: »... ولكّني �خترتك لقول ر�شول �هلل  فيك: خير ذي يمن«، وينظر �أي�شً

359/4و364، و�شير �أعالم �لنبالء، 531/2، وثمار �لقلوب، �س65، وجرير هو جرير بن عبد �هلل بن جابر بن مالك 
�لبجلي �ل�شحابي، �أ�شلم قبل �شنة ع�شر، قّدمه عمر  في حروب �لعر�ق على جميع بجيلة، �شكن �لكوفة، مات �شنة 

�إحدى �أو �أربع وخم�شين، وفي �لإ�شابة �أنَّه �لمق�شود بحديث ر�شول �هلل  �ل�شابق: �إذ� �أتاكم كريم قوم فاأكرموه، تنظر 

ثالثة  �أحد  �لِعلم  �أهل  نقاًل عن  �لجاحظ  وعّده   ،)323( رقم   ،140/2 و�ل�شتيعاب،   ،)1132( رقم   ،76/2 �لإ�شابة، 

�شادو� في �لجاهلية و�لإ�شالم، ينظر �لبر�شان و�لعرجان، �س114.

�س52،  و�لأمثال،  و384/3،   ،256/2 �لأمثال،  ومجمع  مثل،  �إنَّه  ثعلب  ويقول   ،421/2 ثعلب،  مجال�س  ينظر   )6(

وف�شل �لمقال، �س45، وعيون �لأخبار، 295/1، و100/3، وبهجة �لمجال�س، 370/1.

)7( من �أمثالهم، ينظر ف�شل �لمقال، �س196، ومعه حديث طويل، وعيون �لأخبار، 2/2، ومجمع �لأمثال، 145/3، 

و�لبرهان،   ،651/2 �لمجال�س،  وبهجة   ،302/2 �لأمثال،  وجمهرة   ،99/3 �لفريد،  و�لعقد  �س132،  و�لأمثال، 

�س67.

ة. ر عزَّ
ّ
)8( هو كّثي

)9( ديو�نه، �س384، باختالف ي�شير، وينظر �لأمالي، 220/1.
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.

)3(
 �شنا�س، ونا�س ُغم�شو� ]في ماء �لنا�س[

)2(
: �لنا�س ثالثة: نا�س ونـ[

)1(
]قـال مطّرف

ـ�شدق،   
)6(

و�لـ[ ة  ]و�لعفَّ دب   
)5(

�لأ[ ]�لعبد:  دَن  ي�شوِّ ِخالل  �أربع  ل:   
)4(

يقا[ ]وكان   

و�لأمانة.

 ن رجاًل قد �أخذ في ريبة، فقال: ل مرحًبا بهذه 
)7(

 ومرَّ عمر بن �لخَطاب بقوم ]يتبعو[

�لوجوه �لتي ل ُترى �إّل في �ل�شّر.

 وَمْن تتّبع �أحو�ل �لنا�س و�أ�شبابهم لم يجد رجلين مت�شاويين في َخْلق ول ُخُلق ول فعال. 

وكيف ي�شتوي �ثنان؟ و�لو�حد في نف�شه ل تت�شاوى �أع�شاوؤه، ول تتكافاأ مفا�شله، بل لبع�شها 

وللقلـب  �لخم�س،  و�لحو��س  بالعقل  �لبدن  على جميع  �لف�شل  فللر�أ�س  بع�س،  على  �لف�شل 

 
 )8(

]      [ �لبطـن بالمعرفـة و�لفهم، وكانت �لحكماء تقول: �لإن�شان  �لف�شـل على ح�شـوة 

على  �لف�شل  ولالإبهام  �ل�شمال،  على  �لف�شل  ولليمين  بالملك،  �لبدن  في  وي�شّبهونه  فوؤ�ده، 

، ورجليه �لجلود، ول يح�شن 
)9(

، وبدنه �لكر�بي�س �لخن�شر. وترى �لرجل يك�شو ر�أ�شه �لخزَّ

�أو رجله، ول عيب على  لبدنه،  و�لخزَّ  لر�أ�شه،  �لكربا�شة  فيجعل  �لهيئة،  يخالف هذه  �أن  به 

 �لخ�شي�س من 
)12(

 �ل�شريف ]            [
)11(

 و�لعيب �لقبيح في ]           [
)10

�لرجل ]             [

 وهو �لر�أ�س.
)14(

 �ل�شريف لأنَّهم �شّبهو� بال�شرف من ]                 [
)13(

]            [

ف بن عبد �هلل بن �ل�شّخير �لحر�شي �لعامري، �أبو عبد �هلل �لب�شري، ز�هد من كبار �لتابعين، ثقة، فقيه، ولو�لده 
ّ
)1( مطر

�شحبة، له كلمات في �لحكمة ت�شير �إلى �شعة عقله، وعظيم زهده، ينظر وفيات �لأعيان، 229/4، وتهذيب �لتهذيب، 

175/10، و�لمعارف، �س436.
)2( و)3( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 2/2، و�لعقد �لفريد، 293/2، و�لن�شنا�س 

�لو�رد في �لن�ّس: »خلق باليمن لأحدهم عين ويد ورجل يقفز بها، و�أهل �ليمن ي�شطادونهم« عيون �لأخبار، 176/2، 

وفي �لعقد �لفريد، 340/2،: »وكان بع�شهم يقول: ذهب �لنا�س وبقي �لن�شنا�س«، وينظر �لحيو�ن، 189/1، ففيه 

حديث طويل، وينظر كذلك، 178/7، ور�شائل �لجاحظ، 375/2، ومروج �لذهب، 208/2، وما بعدها، ول�شان 

�لعرب، 231/6.

)4( و)5( و)6( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 224/1.

)7( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار، 1/2، و�لعقد �لفريد، 295/2، وبهجة �لمجال�س، 

521/2، وفي ر�شائل �لجاحظ، 283/1، و�لبرهان، �س423، �لقول وحده من�شوب �إلى عمر بن عبد �لعزيز.
)8( كلمة غير مقروءة.

)9( �لكر�بي�س: مفردها �لكربا�س وهو �لثوب من �لقطن.

)10( و)11( و)12( و)13( و)14(  ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.
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، فقال لبن �شبرمة: �أتعرفه؟ قال: 
)1(

 ودخل رجل على عي�شى بن مو�شى وعنده �بن �شبرمة

بيته  �أعاله، وبالبيت  �أر�د بال�شرف  . ولم يكن يعرفه، و�إنَّما 
)2(

لبيًتا و�شرًفا وقدًما له  �إنَّ  نعم، 

.
)3(

�لذي ياأوي �إليه، وبالقدم قدمه �لتي يم�شي عليها

وهي  �لبعير،  ب�شفلة  �ُشبِّهو�  لأنَّهم  �ل�شفلة؛  لالأدنياء  وقيل  روؤ�شاء،  ا  �أي�شً قيل  وكذلك   

.
)4(

قو�ئمه

وتحّزب  �لع�شائر،  ع�شبية  على  و�لنا�س  ُبعث     
ّ
�لنبي �أنَّ  �لأحاديث:  هذه   

)5(
وتاأويل  

�لقبائل، و�لَفْخر بالماآثر و�لتقديم عليها، و�لتعاير بالمالئم و�لتاأخير بها، وكانو� ياأخذون دية 

�لقتيل على قدر �أ�شرته، ورّبما وَدو� �لو�حد دية �ثنين، ورّبما ودو� �ثنين دية و�حـد، وربمـا 

 �لآخرون 
)7(

، ورّبما �ختلف �لفريقان و�ّتفقو� على �أن ]               [
)6(

قتلو� بالو�حـد عدًد�

ثنا   ني �ل�شج�شتاني قال: حدَّ
)9(

 �لإ�شالم، وفي �لإ�شالم ]حّدثـ[
)8(

عليهم �لق�شا�س ]            [

 
)11(

 بن حّيان عن ه�شام بن عقبة �أخي ذي �لرّمة ]            [
)10(

�لأ�شمعي قال: ]           [

نحكم  قالو�:  �حتكمو�.  فقال:  فتكلَّمو�،  دم  في  قوم  �إلى  جاء  وقد  �لأحنف  �شهدُت  قال: 

�أنا قائل لكم �شيًئا:  ديتين. قال: ذ�ك لكم. فلّما �شكتو� قال: ما �أعطيتكم كما �أعطيتكم �إل 

�إنَّ �هلل تبارك وتعالى ق�شى بدية، و�إنَّ �لعرب تعاطى بينها دية، و�أنتم �ليوم طالبون، و�أخ�شى 

�أن تكونو� غًد� مطلوبين، فال ير�شى �لنا�س عنكم �إّل مثل ما �شننتم على �أنف�شكم، فانظرو�. 

ًر�  ها �هلل �إلى دية. فحمد �هلل و�أثنى عليه، ثمَّ قام ليركب. قال: فر�أيت رد�ءه م�شمِّ قالو�: قد ردَّ

فوق قمي�شه، وقمي�شه م�شّمًر� فوق �إز�ره.

�بن �شبرمة: هو عبد �هلل بن �شبرمة بن ح�شان بن �لمنذر بن �شر�ر بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة �ل�شبي،   )1(

�لكوفي، وّله �أبو جعفر �لمن�شور ق�شاء �ل�شو�د، كان عفيًفا حازًما، فقيًها عاقاًل. توفي �شنة 144 للهجرة ينظر تهذيب 

�لتهذيب، 250/5.

�لقدم: �لتقّدم و�لمنزلة �لعالية.  )2(

)3( ينظر �لبيان و�لتبيين، 337/1، وللجاحظ تعقيب م�شتفي�س على هذ� �لخبر، و�لعقد �لفريد، 466/2، وعيون �لأخبار، 

.201/2
)4( ينظر ل�شان �لعرب، 338/11.

)5( من هنا �إلى قوله: »... وبالو�حد عدًد�« ينقله �شاحب جمهرة �لأمثال، 523/1، باختالف ي�شير بال ذكر لبن قتيبة 

�أو كتابه.

ل، 592/5، وما بعدها، وفيه حديث م�شتفي�س عن �لديات و�أنو�عها، ينظر مع م�شادره. )6( ينظر �لمف�شَّ

)7( و)8( و)9( و)10( و)11( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.
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ل لأحد على �أحد في �أحكام �لدين ل�شرف، ول ُملك،  فاأعلمهم ر�شول �هلل  �أنَّه ل ف�شْ

 هاتين، فمن قتل 
َّ
: »كلُّ ماأثرة كانت في �لجاهلية فهي تحت قدمي

)1(
ول عزَّ ع�شيرة. قال

 
)2(

، وَمْن فقاأ عيًنا فقئت عينه ]           [ َنْف�ًشا ُقتل بها، وَمْن �شرق ُقطعت يده، وَمْن زنى ُحدَّ

 نحن عند �هلل في 
)4(

 �لأحكام تطف �ل�شاع ]            [
)3(

من �لإبل ل يز�د عليه ]              [

 فالتف�شيل و�لعفو.
)5(

�لثو�ب ]             [

 و�أّما قول �لنبي : فينبغي �إن كان لك مال فلك ح�شب، و�إن كان لك ُخُلق فلك مروءة، 

 
.

)6(
و�إن كان لك ُتقى فلك دين

 
.

)7(
 وقول عمر بن �لخطاب: ح�شب �لرجل ماله، وكرمه دينه، ومروءته ُخلقه

لآبائه،  �شرَف  ل  �لرجل  يكون  وقد  �لآباء،  ف�شائل  من   – �أعلمتك  ما   – �لح�شب  فاإنَّ   

ويكون له مال في�شطنع �لمعروف، ويعتقد �لدين فتنب�شط �لأل�شنة فيه بجميل �لذكر و�ل�شكر، 

 قال �ل�شاعر:
)8(

فيقوم �لمال له مقام �لح�شب فيكون ح�شيًبا، �إذ قام ]              [

ـــٍب َحـــ�ـــضَ ذوي  ـــــو�ٍم  ـــــاأق ب يــــــزري  �لــــمــــال 

ـــيـــد �لـــــمـــــاُل)9( ـــَر �لـــ�ـــضَّ ـــي ُد غ ـــوِّ ـــض ـــ� وقـــــد ي

و�أن�شد �لريا�شي:

لــه ـــاق  ـــض � �لــــمــــاَل  �أنَّ  يــعــلــم  غـــ�ـــضـــبـــاُن 

ُخـــــُلـــــُق)10( ول  ـــــٌن  دي ـــه  ل ـــُه  ـــْق ـــ�ـــضُ يَ ـــم  ل ـــا  م

ينظر �لبيان و�لتبيين، 31/2، وتاريخ �لطبري، 150/3، و�شيرة �بن ه�شام، 250/4، باختالف.  )1(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.  )2(

)3( و)4( و)5( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

ب�ّشار،  �شعر  من  و�لمختار   ،177/1 �لدّر،  ونثر  247/1، و28/3،  �لفريد،  و�لعقد   ،295/1 �لأخبار،  عيون  ينظر   )6(

�س218.

ب�ّشار، �س219،  �شعر  من  و�لمختار   ،642/2 �لمجال�س،  وبهجة  247/1، و28/3، و411،  �لفريد،  �لعقد  ينظر   )7(

ول�شان �لعرب، 311/1، باختالف ي�شير.

)8( كلمة غير مقروءة.

)9( �لبيت بال ن�شبة في عيون �لأخبار، 239/1، وبهجة �لمجال�س، 643/2.

�لمعاني،  وديو�ن  بيتان،  ومعه   ،29/3 �لفريد،  و�لعقد  بيتان،  ومعه   ،240/1 �لأخبار،  عيون  في  ن�شبة  بال  �لبيت   )10(

.247/2
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 َهْب لي حمًد� 
)3(

 ]�للهم[
)2(

 فاأكرم �لنا�س َمْن كانت ]                    [
)1(

]             [
 �إّل بمال.

)4(
ومجًد�، ل مجد �إّل بفعال ]ول حمد[

يزرهم،  لم  و�إن  عليه  ويقدمون  ُينلهم،  لم  و�إن  �لنا�س  فيعظمه  مثريًا  �لرجل  يكون  وقد   

:
)6(

. قال �لهذلي
)5(

ولذلك قال بع�شهم: وددت �أنَّ لي مثل �أحد ذهًبا ل �أنتفع به

ــم ــه ــي ــل ــــًر� يُــــثــــنــــى ع ــــض ــــا� ــــع ــــــــــــُت م ر�أي

ــــاُح ــــب ِق و�أوجــــــهــــــُهــــــم  ـــو�  ـــع ـــب ـــض � �إذ� 

ــــلُّ �لـــمـــ�ـــضـــرمـــون لـــهـــم �ـــضـــجـــوًد� ــــظ ي

ياُح)7( �ضِ ـــُم  ـــده ـــن ع ـــَق  ـــض ـــ� يُ ــــم  ل ـــــو  ول

:
)8(

ولآخر

ــغــنــى ـــرت �إلـــــى �ل ــــك قـــــوٌم حــيــن �ـــض �أجــــلَّ

جليُل)9( �لــــعــــيــــون  فـــــي  ــــيٍّ  غــــن ـــــــلُّ  وك

وقد يكون �لرجل كثير �لذنوب، كثير �لخطاأ، فُيغفر ذلك من �أجل ي�شاره، وكذلك قيل: �لغنى 

ربٌّ غفور. و�شبيه بهذ� قوله: مروءة �لرجل ُخلقه؛ لأنَّ �لمروءة �جتناب �لقبائح و�ل�شيئات.

و)2( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.  )1(

)3( و)4( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط و�لزيادة من �لبيان و�لتبيين، 147/2و284/3. وين�شب �لقول في كال 

�لمو�شعين �إلى قي�س بن �شعد، وفي �لممتع، �س49، ين�شب �لقول �إلى �شعيد بن عبادة و�لعقد �لفريد، 28/3، وين�شب 

ا. �إليه �أي�شً

)5( ينظر عيون �لأخبار، 242/1، وله تتّمة مفيدة هي: قيل له: »فما ت�شنع به؟ قال: لكثرة َمْن يخدمني عليه«.

)6( هو مالك بن �لحارث �أخو بني كاهل بن �لحارث بن تميم بن �شعد بن هذيل، �شاعر مخ�شرم �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، 

و�أخوه �أ�شامة �شاعر �أي�شًا، ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 666/2، و�لموؤتلف و�لمختلف، �س363.

)7( ديو�ن �لهذليين، 82/3، وفيه: »�أي يثنى عليهم �إذ� كانو� ذوي مال و�إن قبحت وجوههم؛ لأنَّ �لمال يزينهم وي�شتر 

عن �لنا�س عيوبهم، و�لم�شرمون: �لفقر�ء، و�ل�شياح: �للبن �لمخلوط بالماء«، و�لبيتان في عيون �لأخبار، 240/1، 

و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 666/2، و�لحيو�ن، 95/5، ول�شان �لعرب، 527/2، �لثاني وحده من�شوب �إلى خالد بن مالك 

�لهذلي.

)8( هو �أبو �لعتاهية.

)9( ديو�نه، �س356.
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 وقال معاوية لعمرو بن �لعا�س: ما �ألذُّ �لأ�شياء؟ قال عمرو: ُمْر �أحد�َث قري�س �أن يقومو�. 

 
)3(

، و�تّبع �لهوى فركب ]             [
)2(

. ير ]                [
)1(

ا قامو�، قال: �إ�شقاط �لمروءة فلمَّ

 في�شكرون.. ذلك ويتطّلبون 
)5(

 ويطلعون ]              [
)4(

ويظهـر �لنـا�س منه على ]             [

�لذنوب،  عليه  فيتجّنون  �لأخالق  �شّيئ  يكون  وقد  �لقبيح.  �لذكر  عن  ويدفعون  �لعذر، 

ويخر�شون عليه �لكذب، وي�شنِّعون بالقليل، َفُخُلق �لرجل مروءته؛ لأنَّه قام مقام �لمروءة، 

كما قام �لمال مقام �لح�شب.

عون �أنَّهم مو�لي �لعجم كلِّهم؛   ومن �لعرب قوم يقابلون غلوَّ �ل�شعوبية بحميَّة �لعربية، فيدَّ

لأنَّ �هلل هد�هـم بالنبي �شّلى عليه و�شّلم، وفكَّ رقابهم من رقِّ �لكفر، وعذ�ب �لّنار،  وجعلو� 

، ولي�س هذ� للعرب �إّل على َمْن وجب عليه �شبٌي �أو قتل 
)6(

ذلك قيا�ًشا على رقِّ �لكفر و�لأ�شر

فمنُّو� عليه و��شتحيوه، فيكون ذلك قيا�ًشا على رّق �لملك. و�أّما َمْن دخل في �لإ�شالم رغًد�، 

 ل يجب ما 
)7(

و�شارع �إليه طوًعا، فلي�س لأحد عليه ولء. ول لأحد عليه ِمنَّة �إّل هلل جلَّ وعزَّ

 ول نعلم �أنَّ �أحًد� من �شـ]حابة 
)9(

 ل يجب ما وجب ]              [
)8(

وجب ]                  [

 عليه قال: �أنا مولى ر�شول �هلل . وكا ]ن �شلما[ن يقول: 
)11(

 ـول �للـ ]ه �شّلى �هلل[
)10(

ر�شـ[

 فكان يقول: 
)13(

. ول يقول: مولى ر�شول �هلل ، فاأّما �أبو بكرة
)12(

�أنا �شلمان �بن �لإ�شالم

 فهو 
َّ
�أنا مولى ر�شول �هلل ؛ لأنَّ �لنبي  لّما حا�شر �أهل �لطائف، وقال: �أيّما عبد نزل �إلي

ُحّر، فتدلَّى �أبو بكرة فعتق.

)1( ينظر عيون �لأخبار، 295/1، و�لعقد �لفريد، 77/6 و221و380، ور�شائل �لجاحظ، 146/1، و�لمختار من �شعر 

ب�شار، �س219، وُن�شب �لقول �إلى عبد �هلل بن جعفر.

)2( و)3( و)4( و)5( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

�لع�شبية من  قتيبة، وين�شبه »لأ�شحاب  �بن  ي�شوقه  �لذي  ا من هذ� 
ً
قريب 412/3، كالًما  �لفريد،  �لعقد  ينقل �شاحب   )6(

�لعرب«، ونرى �أّن �بن قتيبة ل يو�فقهم عليه.

)7( هذ� �إن�شاف جميل يتالءم مع دين �بن قتيبة وخلقه.

)8( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.

)9( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.

)10( و)11( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)12( ينظر �لإ�شابة، 223/4، و�ل�شتيعاب، 221/4، و�أ�شد �لغابة، 328/2.

)13( �أبو بكرة: نفيع بن �لحارث بن َكَلدة، ويقال �بن م�شروح مولى ر�شول �هلل، �شكن �لب�شرة، وكان �أحد �ل�شهود �لذين 

 ،)8794( رقم   ،183/10 �لإ�شابة،  ينظر  �لم�شهورة.  �لزنى  و�قعة  في  �لب�شرة  و�لي  �شعبة  بن  �لمغيرة  على  �شهدو� 

ر، �س129، و�لمعارف، �س288، وز�د �لمعاد، 197/2، و�لعقد �لفريد، 4/5.
ّ
وتاريخ �لطبري، 206/4، و�لمحب
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 عن 
)1( 

ثنا �شلم بن قتيبة عن �أبي �لمنهال ]                   [ ثني زيد بن �أخزم قال: حدَّ  حدَّ

عبد �لعزيز بن �أبي بكرة عن �أبيه قال: لّما حا�شر �لنبيُّ �شلى �هلل عليه �لطائف تدلََّيت ببكرة 

بكرة. ومولى  �أبو  فاأنت  قال:  ببكرة.  تدلَّيت  قلت:   ،  
َّ
�لنبي يعني  فقال: كيف �شنعت؟ 

. بحكم ر�شول �هلل 
)2(

�لقوم منهم، ومن �أنف�شهم

 و�شيَّتي �إّياك بما �أو�شاني 
ّ
 عن �أبيه قال: قال: يا ُبني

)3(
 �لعتبي عن �أبيه عن �أبي ]           [

 
)4(

به مولك. كنت و�شيًفا لعمرو بن عتبة فاأ�شلمني في �لمكتب، فلما حذقُت، وتاأدبـ]ُت  [

 مو�لينا 
)6(

 قال لي: �إّياك �أعني، �إنَّا معا�شر ]              [
)5(

يا �أبا زيد فالتفتُّ يمنة ]             [

باأ�شمائهم، �إنَّك �أم�س كنت لي، و�أنت �ليوم مّني، و�إنَّ �لنا�س ل ُين�شبون �إلى �آبائهم بولدتهم 

�مر�أة من غير ِحلٍّ  �أولد  �أنَّ رجاًل  لو  �أل ترى  �إليهم بحكم �هلل فيهم،  ُين�شبون  �إّياهم، ولكن 

ا كان �لمولود من �أبيه بحكم �هلل، كان �لمولى من �أقاربه بحكم  لم يكن ولدها له ولًد�، فلمَّ

ر�شول �هلل ، فا�شتدم �لنعمة عليك بال�شكر عليها منك.

 عن �أنَّ قربى �لمولى بمو�ليه دون قربى 
)7(

 قال �أبو محمد: وما �أح�شن ما �شبَّه عمرو بن عتبة

فد و�ل�شدقة قبل �لجار،  �لحميم �لعبيد، وعلى مو�ليه �أن ين�شروه، ويمنعو� عنه، ويبدوؤو� به في �لرِّ

و�بن �ل�شبيل، من غير �أن يكون لهم كفوؤً� في �لمناكحة، ول مثاًل في �ل�شرف؛ لأنَّ �لكفاءة هي 

�ليد  ول  �إليه،  و�لم�شَطنع  �ل�شانع  ول  عليه،  و�لُمْنَعم  �لُمْنِعُم  ي�شتوَي  ولن  و�لمعادلة،  �لم�شاو�ة 

) )9، و�أبطل معنى 
، �أن ينكح في مو�ليه فقد ]خالف حكم ر�شول �هلل[

)8(
�لعليا و]�ليد �ل�شفلى[

 
)11(

 يجوز �أن ينكح فيهم، وهم يرثونه ول يرثهم ويكونون ]�أو[
)10(

�لكفاءة و]                   [

 في �لّنكاح من هذين �لأمرين؛ 
)12(

لياءه في �لتزويج، ول يكون وليُّهم ول �شيء ]                 [

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )1(

21/2، وبهجة �لمجال�س،  443/9، ور�شائل �لجاحظ،  376/5، و�إر�شاد �ل�شاري،  )2( ينظر �شحيح �لجامع �ل�شغير، 

.776/2
)3( و)4( و)5( و)6( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

)7( عمرو بن عتبة بن فرقد �ل�شلمي �لكوفي، روى عن �بن م�شعود، وعن �شبيعة �لأ�شلمية كتابة، روى عنه خلق كثير، كان 

�أحد �لمذكورين بالزهد و�لعبادة. ينظر تهذيب �لتهذيب، 75/8.

)8( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)9( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.

)10( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.

)11( تتّمة يقت�شيها �ل�شياق.

)12( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.
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 كان حريًّا باأّل يتزوّجها، ولّما و�شعه عن 
)1(

لأنَّ �هلل جلَّ وعزَّ لّما و�شعه عن �أن ]               [

�أن يرثها كان خليًقا باأّل يطاأها، باأّل ينا�شب �لُمنعمين عليه، فاإنَّ �لنكاح �أحد �لن�شبين، قال �هلل 

ن�شب  فالن�شب   ،
)2(

ل: {ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ{ عزَّ وجَّ

�لقر�بة، و�ل�شهر ن�شب �لنكاح.

 �آخر �لجزء �لأول

و�لحمد هلل رب �لعالمين

و�شّلى �هلل على ر�شوله محمد و�آله �لطاهرين

 ويتلوه �لجزء �لثاني

ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.  )1(

)2( �لفرقان، 54.
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�لجزء �لثاني

2

Fadl_Al_Arab_Book.indb   119 24/8/10   12:25 PM



121

* �لجزء �لثاني

لع �هلل فيه منَّا  �أبو محمد، عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة: قد قلنا في �ل�شرف بما ل يطَّ قال 

و�لحقُّ  �إر�دته،  �هلل  كان  لمن  وبالغ  �شفاء  وفيه  طاقتنا،  ومقد�ر  علمنا،  بمبلغ  �لَحْيف  على 

نف�شه،  له، خدع  لي�س  بما  عى  و�دَّ تجاوز حّده، وعد� طوره، وظلم خ�شمه،  وَمْن  طلبته. 

، وناره ل 
)1(

�أعالمه ل تعفو وغبن عقله، و�أ�شخط ربَّه، ولم ي�شرر بذلك �لحقَّ و�أهله؛ لأنَّ 

ر �لقناع،   وذّل وزو�ل، ل�شيما وكتابنا هذ� قد ك�شف �لغطاء، وَح�شَ
)2( تخبو. و�لباطل �إلى ُقلٍّ

فاإنَّا من  فلُيْدِل بها،  ة  �أو حجَّ ا فليذكره،  عى حقًّ �دَّ �لرغوة، فمن  ، وقذف 
)3(

�ل�شريح و�أبدى 

عي لأنف�شنا – مع هذ�  ور�ء دعاويه وحججه بالردِّ �إن ظَلم، �أو �لعتر�ف �إن �شدق، وما ندَّ

– �ل�شتق�شاء لفن من �لفنون حتى نحوزه، ول �ل�شد�د في كلِّ ما نقول حتى ل َنِزّل، ولكنَّنا 
نرجوه بح�شن �لنِّية، و�لق�شد للحّق، ولم يزل �هلل ُي�شحبهما �لع�شمة، و�لتوفيق لل�شو�ب.

غير  من  �لمنثور،  ع  �لم�شجَّ و�لكالم  �ل�شعر،  في  و�لِحَكم  �لعلوم،  من  للعرب  ما  ونذكر 

��شتق�شاء لفنٍّ من ذلك، ول وقوف من ور�ئه، �إذ كان غر�شنا في هذ� �لكتاب �لتنبيه و�لدللة، 

ا ين�شب �إليه �لعرب من �لجفاء و�لغباوة. ودْفع �لخ�شم عمَّ

و�لنحو،  كالفقه،  و�للغة؛  �لدين  بين  من  نتج  �إ�شالمي  علم  �أحدهما  جن�شان:  و�لعلوم 

وللعرب  و�قتبا�شه،  تعّلمه  �إّل  �شبب  فيه  للعجم  لي�س  خا�شة،  للعرب  وهذ�  �ل�شعر،  ومعاني 

�شناوؤه وفخره. و�لآخر علم متقادم تت�شارك فيه �لأمم، ل �أعلم منه فنًّا �إّل وقد جعل �هلل للعرب 

ا، ثم تنفرد من ذلك باأ�شياء ل ت�شارك فيه. فيه حظًّ

تعفو: تزول وُتمحى.  )1(

ُقّل: خالف �لكثرة.  )2(

�ل�شريح: �لمح�س �لخال�س من كّل �شيء.  )3(

Fadl_Al_Arab_Book.indb   121 24/8/10   12:25 PM



122

�لــخـيــــل)1(:

و�لهندية،  و�لفار�شية،  �ليونانية،  �لأمم  من  لأحد  َنجده  لم  �لخيل،  علم  به  تنفرد  فمّما 

 �لذي ل ُيذكر مثله، ول ُيعتدُّ به، و�لعرب تعرف �أع�شاءها ع�شًو� 
)2(

و�لرومية فيه �إّل ]�ل�شيء[

، وتعرف 
)4(

رو�ت �إلى �لأر�شاغ  �إلى �لأذناب، ومن �ل�شَّ
)3(

ع�شًو�، باأ�شماء معروفة من �لنو��شي

�شمائلها، ومخائلها، وما يبلغ منها �لغاية، وما يق�شر عنها بالفر��شة.

وما   ،
)9(

ًر� وُمح�شَ  ،
)8(

وُمجلَّاًل عريًا   ،
)7(

و�لهجين  ،
)6(

و�لمقرف  ،
)5(

�لعتيق �لجو�د  وتعلم 

ْمر. ، وما يح�شر منها على غير �شَ
)10(

ْمر يح�شر منها على �شَ

ثني �ل�شج�شتاني قال: �أخبرنا �أبو عبيدة معمر بن �لمثّنى عن �لعرب �أنَّها ت�شتدّل على عتق  حدَّ

ودّقة   ،
)14(

و�شمومه  ،
)13(

نو�هقه وعري  منخريه،  وعر�س   ،
)12(

و�أرنبته  
)11(

برقَّة جحافله �لفر�س 

، ولين �شعره. ورقة �شعر ركبتيه، 
)17(

، وليته
)16(

 وما ظهر من �أعالي �أذنيه، ورقة �شالفته
)15(

حقويه

هذ� �لعنو�ن، و�لعنو�نات �لقادمة مثل �لنجوم، و�لفر��شة، و�لخّط... �إلخ في �لمخطوط نف�شه.  )1(

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة، وهذه تتالءم مع �ل�شياق.  )2(

م �لر�أ�س. �لنو��شي: و�حدتها نا�شية، وهي منبت �ل�شعر في مقدَّ  )3(

رو�ت: جمع �شر�ة، وهي �أعلى �لفر�س وظهره وو�شطه، و�لأر�شاغ: جمع ُر�ْشغ وهو مجتمع �ل�شاق و�لقدم، فذكره 
َّ

�ل�ش  )4(

�لنو��شي و�لأذناب، و�ل�شرو�ت و�لأر�شاغ: يريد به �لتاأكيد على خبرة �لعرب باأع�شاء �لخيل جميعها.

�لعتيق: �لر�ئع �لكريم.  )5(

�لُمقرف: �لفر�س �لذي د�نى �لُهْجنة وقاربها، �أبوه عربي، و�أّمه برذونة.  )6(

�لهجين: �لفر�س �لذي �أبوه عتيق و�أّمه لي�شت كذلك.  )7(

�لمجّلل: �لفر�س وقد �أُلب�شت �لُجّل؛ وهو �لك�شاء �لذي يو�شع عليها لي�شونها.  )8(

�: �رتفاع �لفر�س في عدوه.
ً
ر ُمْح�شَ  )9(

ْمر: �أن ت�شدَّ على �لخيل �ل�شروج وتجّلل بالأجلَّة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، وي�شتّد لحمها، وُيحمل  )10( �ل�شُّ

رها، ولم يقطعها  ْهر �ل�شديد عند ُح�شْ
ُ
عليها غلمان خفاف يجرونها، ول يعنفون بها، فاإذ� ُفعل بها ذلك �أُِمن عليها �لب

�ل�شّد.

)11( جحافل �لفر�س: ما يتناول به �لعلف.

)12( �أرنبة �لفر�س: ما بين منخريه.

)13( �لنو�هق: �لعظمان �ل�شاخ�شان في وجه �لفر�س، �أ�شفل عينيه.

)14( �ُشموم �لفر�س: ما رقَّ عن �شالبة �لعظم من جانبي ق�شبة �أنفه �إلى نو�هقه.

)15( حقوه: خا�شرته وما يليها.

)16( �ل�شالفة: �أعلى �لعنق، وما تقّدم منه.

)17( �للَّيت: �شفحة �لعنق.
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.
)4(

 نا�شيته، وُعْرِفه
)3(

. و�أبين من ذلك كّله لين �شكير
)2(

 و�أ�شاعره
)1(

] و]  

�شه، وطالت عنقه، و��شتدَّ مركبها  ت نف�شه، ورحب متنفَّ قال: وكانو� يقولون: �إذ� ��شتدَّ

 ،
)7(

�أن�شاوؤه  
)6(

ت و�ن�شجَّ فخذ�ه،  وعظمت  �شدقه،   
)5(

و�نهرت حقوه،  و��شتدَّ  كاهله،  في 

 .
)10(

، لحق بجياد �لخيل
)9(

ت حو�فره ووقحت ، و��شتدَّ
)8(

وعظمت ف�شو�شه

.
)12(

 فاإذ� لم يكن �شديـ]             [
)11(

�شه، ولم يرحـ]        [ قالو�: �إذ� رحب متنفَّ

في  ي�شتحبُّ   
)14(

]  �لأنثى من ]  
)13(

قالو�: وكلُّ �شيء ي�شـ]تحبُّ للجودة في[

.
)17(

، وقّلة �لربو�س، وقّلة لحم �للَّهزمة
)16(

 �لقيام
)15(

كر �إّل ]طول[ �لذَّ

.
)18(

وكانو� يقولون: ذَكر نوؤوم، و�أنثى �شوؤوم

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )1(

في �لمخطوط ]و�إ�شعاره[، وهو تحريف. و�أ�شاعر �لفر�س: ما بين حافره �إلى منتهى �شعر �أر�شاغه.  )2(

�ل�شكير: �لزغب �لذي في �أ�شل ُعرفه ونا�شيته.  )3(

ف: منبت �ل�شعر في عنق �لفر�س. وينظر �لعقد �لفريد، 156/1 ففيه هذ� �لن�ّس.
ْ
�لُعر  )4(

�نهرت: �ّت�شع.  )5(

ت: �ن�شّدت. �ن�شجَّ  )6(

)7( �أن�شاوؤه: و�حده ن�شا، وهو عرق ي�شتبطن �لفخذين حتى ي�شير �إلى �لحافر.

)8( ف�شو�شه: مو�شل ركبتيه.

)9( وقحت: �شلبت و��شتّدت، ومنه حافر وقاح: �شلب باق على �لحجارة.

)10( ينظر كتاب �لخيل، لأبي عبيدة، �س170-171، و�لعقد �لفريد، 156/1، و�أدب �لكاتب، �س125، وما بعدها.

)11( و)12( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط.

)13( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من كتاب �لخيل، لأبي عبيدة، �س173.

)14( ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.

)15( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من كتاب �لخيل، لأبي عبيدة، �س173.

)16( في كتاب �لخيل لأبي عبيدة )�ل�شيام( بدل )�لقيام(، وهي تتالءم مع �لقول: �أنثى �شوؤوم، و�ل�شيام هو طول �لقيام. 

وذكر هذ� �بن قتيبة في كتابه تاأويل م�شكل �لقر�آن، �س13 حيث قال: »كقولهم للقائم من �لخيل: �شائم«. ويقول 

�لنابغة �لذبياني، ديو�نه، �س223:

ــٍة ـــ ــم ــائ ــض ــــٌل غــــيــــُر � ــــي ـــاٌم وخ ـــي ـــض خــــيــــٌل �

ــا ــم ــُج ــلُّ ــك �ل ــل ــع ـــعـــجـــاج وخـــيـــٌل ت تــحــت �ل

)17( �لّلهزمة: بك�شر �لالم، هما ِلهزمتان: ما تحت �لأذنين من �أعلى �للحيين و�لخدين.

)18( ينظر كتاب �لخيل، لأبي عبيدة، �س173، وحلية �لفر�شان، �س128، وفي غريب �لقر�آن، �س472: »قال �لفر�ء: 

ه به �شيام �لآدمي 
ِّ
ب ة؛ ف�شُ

ّ
تقول �لعرب للفر�س �إذ� كان قائًما ل علف بين يديه: �شائم، وذلك �أنَّ له قوتين غدوة وع�شي

بت�شّحره و�إفطاره«.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   123 24/8/10   12:25 PM



124

، و�إذ� ��شتدبرته قلت: 
)1(

�إذ� ��شتقبلته قلت: نافر �أف�شل �لخيل �لذي  وقال بع�س �لعرب: 

.
)5(

 �أمامه، و�شوطه عنانه
)4(

. وخير �لبر�ذين ما طْرفه
)3(

، و�إذ� ��شتعر�شته قلت: ز�فر
)2(

ز�جر

، و�إذ� 
)8(

، و�إذ� ��شتدبرته جبى
)7(

: خير �لخيل �لذي �إذ� ��شتقبلته قلت: �أقعى
)6(

وقال �أقي�شر

 في نحو هذ�:
)11(

. قال �ل�شاعر
)10(

، و�إذ� عد� دحا
)9(

��شتعر�شته ��شتوى، و�إذ� م�شى ردى

فــــكــــاأنَّــــه ��ـــضـــتـــقـــبـــلـــتـــه  �إذ�  ــــــــــا  �أّم

ر�أى وقـــد  يــطــيــر  �أن  يــكــفــكــف  ـــــــاٍز)12(  ب

ــه ــوق ــض ــ� ــت ف ـــه  ـــرت ـــدب ـــت ـــض �� �إذ�  ـــــــــا  �أّم

�لنَّ�ضا)13( ــة  ــاري ع ــع  ــوق �ل ــصُ  ــو� ــم َق ــاٌق  ــض �

ق.
ّ
نافر: �شارد، متفر  )1(

ز�جر: ُم�شرع، كاأنَّ �شاحبه قد حّثه على �لإ�شر�ع وهو لم يفعل فذلك منه طبًعا.  )2(

ز�فر: عظيم �لجوف، كبيره.  )3(

طرُفه: جلدة ر�أ�شه، �أو قو�ئمه.  )4(

ينظر ديو�ن �لمعاني، 117/2، وحلية �لفر�شان، �س97، وفيهما �أنَّ �لخليفة �لمهدي �شاأل مطر بن در�ج عن �أّي �لخيل   )5(

�أف�شل؟ فاأجاب بذلك �لقول. وفي ديو�ن �لمعاني وحده �شفة �لبر�ذين، وعيون �لأخبار، 154/1، و�لعقد �لفريد، 

.154/1
�أقي�شر �ل�شلمي، �أحد بني  �أقي�شر، و��شمه محمد بن  107/1، وخيل �لأ�شمعي، �س385: �بن  في �لمعاني �لكبير،   )6(

�أ�شد بن خزيمة، رجل ب�شير بالخيل، و�شيا�شتها، ومعرفة �أمار�تها، وكان يحتذي على مثال �شلمان بن ربيعة �لباهلي 

ا: �لخيل، �س386، وعيون �لأخبار، 154/1، ومجال�س ثعلب، 502/2،  �أي�شً ويحاكيه في خبرته بالخيل، وينظر 

و�أمالي �لقالي، 251/2، و�لبر�شان و�لعرجان، �س231، و�لعقد �لفريد، 154/1و463/3، ول�شان �لعرب، 294/9، 

ُتها �شتة ع�شر بيًتا عن �لخيل في �لأنو�ر ومحا�شن �لأ�شعار، �س145-144. وله ق�شيدة عدَّ

�أقعى: مال على جانبيه.  )7(

ى؛ �أي كاأنَّه مكّب لإ�شر�ف عجيزته، و�إذ� ��شتقبلته �أقعى؛ 
ّ
في �لمعاني �لكبير، 108/1: »... وقوله: �إذ� ��شتدبرته جب  )8(

و�لتبيين،  �لبيان  ًا، وينظر 
ّ
منكب ا ول 

ً
فلم يكن مقعي ��شتوى لك منظره  �عتر�شته  و�إذ�  مقٍع لإ�شر�ف مقّدمه،  كاأنَّه  �أي 

116/2، و�لفا�شل، �س105-104.
)9( ردى: رجم �لأر�س َرْجًما في م�شيه دللة �لقوة و�لن�شاط.

ا ل يرفع �ُشنبكه عن �لأر�س.
ً
)10( دحا: رمى بيديه رمي

و�لأ�شمعيات،  عبيدة، �س117،  �أبي  109/1، وخيل  �لكبير،  �لمعاني  في  �لجعفي كما  بن حمر�ن  �لأ�شعر  )11(  هو 

�س47،  �ل�شعر�ء،  معجم  ينظر  ترجمته.  ت 
َّ
مر وقد   ،181/9 �لأدب،  وخز�نة   ،22/2 و�لعمدة،  �س140، 

ن، وتخريج �لأبيات.
ْ
و�لأ�شمعيات، �س140، مع م�شادر �لمحّقَقي

)12( في �لمخطوط: )بازي(.

)13( قمو�س: �أن يرفع �لفر�س يديه ويطرحهما مًعا ويعجن برجليه.
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ــًر�[ ــط ــم ــت م ــه  ــت ــضْ ــر� ــع ــت ــض �� �إذ�  ]�أما 
�لغ�ضى[)1( ]�ضرحان  مــثــل  هـــذ�  فــتــقــول 

 ،
)3(

 �إ�شحاق بن ر�هويه قال: لّما و�شعِت �لحرب ]�أوز�[رها
)2(

ثنـ[� وقال �أبو محمد: ]حدَّ

قال عمرو بن �لعا�س:

ــهــا �ــــضــــبَّــــِت �لـــــحـــــرب فـــــــاأعـــــــددُت ل

�لثَّبَْج)4( ــــــرويَّ  م ــــحــــارك  �ل ــــَرع  ــــْف ُم

ــــه ــــرت ــــْف ـــــا �أعـــــظـــــمـــــه ُج ـــــًع ـــــضُ ـــــْر� ُج

ــــاء خــــــــرْج)5( ــــم ــــن �ل ــــلَّ م ــــت ــــــــاإذ� �ب ف

ــــــــاإذ� ـــــدَّ بــــ�ــــضــــدٍّ ف ـــــض ـــــ� يــــ�ــــضــــل �ل

ــــْج)6( ــــع  م

ــــجِّ ــــث ــــن �ل ـــل م ـــي ـــخ ونــــــت �ل

قال �بن �لأعر�بي: �شئل رجل من بني �أ�شد عن �لفر�س �لكريم، وعن �لبطيء �لمقرف، 

، و�إذ�  ��شلهبَّ �إذ� عد�  ير.  �ل�شَّ تاأنيف  �لَعْير، و�أنف  َلْهَز  ُلِهَز  فالذي  �لمبرُّ  �لجو�د  �أّما  قال: 

�ل�شخم  �لحجبة،  فالمدكوك  �لمقرف  �لبطيء  و�أّما   . �تالأبَّ �نت�شَب  و�إذ�   ، �جلعبَّ ُقّيد 

ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة في �لأ�شمعيات، �س140، وخيل �أبي عبيدة، �س117، وخز�نة   )1(

�: م�شرّعا.
ً
�لأدب، 181/4، ومتمطر

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق، و�بن ر�هويه �أحد �شيوخ �بن قتيبة �لذين لزمهم،   )2(

�. ينظر �بن قتيبة، د. �لح�شيني، �س23، و�بن قتيبة، د. �لجبوري، �س73.
ً
و�أخذ عنهم �لحديث، وروى عنهم كثير

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق، وفي عيون �لأخبار، 158/1: »قيل: لّما و�شعت   )3(

حرب �شفين �أوز�رها قال عمرو بن �لعا�س...«، و�شاق �لأبيات.

ع �لحارك: طويل �أعلى �لكاهل.
َ
ُمْفر  )4(

�لثبج: �لو�شط وما بين �لكاهل �إلى �لظهر.  

�لجر�شع: �لعظيم �ل�شدر. �لُجْفرة: جوف �ل�شدر، وو�شطه، وفر�س ُمْجَفر: عظيم �لُجْفرة.  )5(

�لثّج: �ل�شرعة و�لنطالق، ونت: تعبت. معج: �أ�شرع و�لأبيات من�شوبة �إلى عمرو في عيون �لأخبار، 158/1، و�لعقد   )6(

�لفريد، 343/4 و 382/5، ومجمع �لزو�ئد، 240/7، وفي �لمعارف، �س 765، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ 164/1 

ا من علم وعمرو بها جاءه من هذ� �لطريق، 
ً
�أنَّ »�لعا�س بن و�ئل، �أبا عمرو، كان يعالج �لخيل و�لإبل«، فلعلَّ جانب

وينظر �لبر�شان و�لعرجان، �س313.
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�لأرنبة، �لغليظ �لرقبة، �لكثير �لجلبة، �لذي �إذ� �أر�شلته قال: �أم�شكني، و�إذ� �أم�شكته قال: 

: �نظر كل �شيء ت�شـ]ـتح�شنه في �لكلب فاطلبه في 
)2(

. وقال م�شلم بن ]عمرو[
)1(

�أر�شلني

.
)3(

�لفر[�س

 بن �لعالء �أنَّ عمر 
)5(

 عـ]ـن �أبي عمـ[رو
)4(

ثنا �لأ�شـ[ـمعي ثني عبد �لرحمن قال: ]حدَّ حدَّ

 )9(
�لباهلي ربيعة  بن  �شلمان  فدعا   ،

)8(
و�لهجن  ،

)7(
�لعتاق في  �شكَّ   M  

)6(
اب[ �لخـ]ـطَّ �بن 

م �إليه �لخيل فر�شـًا فر�شـًا، فما  بط�شت من ماء - �أو بتر�س فيه ماء - فو�شع بالأر�س، ثّم ُقدِّ

 وذلك لأنَّ في 
)11(

به؛ �شنبكه عرَّ يثن  �شـرب ولم  نـه، وما   ف�شرب هجَّ
)10(

�ُشْنبكـه منهـا  ثنـى 

�أعناق �لهجن ق�شًر�، فهي ل تنال �لماء على تلك �لحال حتى تثني �شنابكها، و�أعناق �لعتاق 

.
)12(

طو�ل

و�أن�شدني �أبو حاتم عن �أبي عبيدة قال: وقال لي �أبو عبيدة: ل �أعرف قائل هذ� �ل�شعر، 

ر خلقه ت�شبير �لحمار، 
ّ
ب ر �بن قتيبة هذ� �لقول نقاًل عن �بن �لأعر�بي فقال: ».... وقوله: لهز لهز �لعير؛ �أي �شُ

َّ
ف�ش  )1(

و�أنف: ُقّدد وُحّدد حتى ��شتوى كما ي�شتوي �ل�شير �لمقدود، و�لم�شهلب: �لما�شي �لذ�هب، و�لمجلعب: �لممتّد، 

�أعلى  �إ�شر�ف فهي مل�شاء م�شتوية، وهي  لي�س لحجبته  �لذي  �لحجبة:  �لم�شتوي، و�لمدكوك  �لم�شتقيم  و�لمتلئب: 

 ،157-156/1 �لفريد،  و�لعقد   ،110-109/1 �لكبير،  �لمعاني  ينظر  بطنه«.  �شفاق  على  ي�شرف  �لذي  وركيه 

وديو�ن �لمعاني، 117/1.

�لفريد،  �لعقد  154/1-155، وينظر  �لمخطوط، و�لزيادة من عيون �لأخبار،  �لمعقوفات طم�س في  بين  و)3( ما   )2(

153/1، و�لحيو�ن، 363/2، وفيها زيادة مفيدة. وم�شلم بن عمرو قائد عربي كان على مي�شرة �إبر�هيم بن �لأ�شتر 
�لنخعي �شاحب م�شعب بن �لزبير، مات �شنة 72 للهجرة، ينظر �لهام�س �لثالث من �لحيو�ن، 263/2.

)4( و )5( طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق، وعبد �لرحمن بن عبد �هلل بن قريب هو �بن �أخي �لأ�شمعي.

)6( طم�س في �لمخطوط و�لزيادة من �لم�شادر �لآتية.

)7( �لعتاق: جمع عتيق وهو �لر�ئع �لكريم من �لخيل.

)8( �لهجن: جمع هجين �أبوه عربي و�أّمه برذونة �أو غير عربية.

يعرف  وعريق،   
ّ
بخارجي و�أعلمهم  د�ّبة،  بعتق  �لنا�س  �أب�شر  كان  �لخيل،  ب�شلمان  ب  يلقَّ �لباهلي،  ربيعة  بن  �شلمان   )9(

�ل�شابق من �لم�شّلي كما يقول �لجاحظ، ��شتق�شاه على �لكوفة، ثم ولي غزو �أرمينية في زمن عثمان، ينظر �لبر�شان 

و�لعرجان، �س331، مع هام�س �لمحقق.

)10( �ل�شنبك: طرف �لحافر وجانباه من ُقُدم.

ُه َهِجيًنا. َنُه: َعدَّ ا؛ �أي عتيًقا. وَهجَّ
ً
َبُه: عّده عربي

َّ
)11( َعر

�لأخبار،  وعيون  �س113-112،  �لكاتب،  و�أدب   ،128/1 �لكبير  و�لمعاني   ،327/2 �لحديث،  غريب  ينظر   )12(

�س438- �لعيون،  و�شرح   ،155-154/1 �لفريد،  و�لعقد  �س384-383،  �لأ�شمعي،  وخيل   ،156-155/1
.439
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. وخبَّرني �أبو حاتم �أنَّه لعبد �لغفار �لخز�عي:
)1(

ج وعرو�شه ل يخرَّ

ــِت  / ْلـ  ب�ضَ ــَص  ــوحــو� �ل �أذعـــر  وقــد  ذ�ك 

ــــاتُــــه ِمـــــْجـــــَفـــــْر)2( ــــدِّ رحـــــــٍب لــــبَّ ــــخ �ل

ـــــعـــــٍة ـــــُل خـــمـــ�ـــص ٍقـــ�ـــضـــيـــُر �أرب طـــــوي

ح�ْضَوْر)3( ــص  ــ� ــلَّ ــق م ـــتٍّ  ـــض � عـــريـــ�ـــصُ 

عــريــت وقــــــد  �ــضــبــعــة  ــــه  ل ْت  ]حـــــــــدَّ
منظْر)4( ر�أى  ــن  ــم ل ــه  ــي ــف ـ ـــــ[  ف ــٌع  ــض ــ� ت

وقـــد ـــن  ـــي ـــض ـــ� ُك ـــٌة  ـــع ـــض ـــ� ت ـــــه  ل ــــــــمَّ  ]ت
و�لمنخْر)5( �لــلــبــاُن  ــــه  مـــنــــ[   �أرحـــــب 

ــه ل ]بن  ـــــر  ق وقـــــــد  عــــ�ــــضــــٍر  بــــعــــيــــُد 

تق�ضْر)6( ولـــم  طــالــت  وخــمــ�ــٌص  ــــٌر  عــ�ــضـــ[ 

يٌب في ذلك من وجهة نظر �لمتقدمين، ولي�َس  ُج« �أْي ل ي�شِتقيُم على �َشَنِن �لعرو�س؛ وهو ُم�شِ
َّ
قوُل �أبي ُعبيدَة: »ل ُيَخر  )1(

َب �لبيت �لو�حِد 
ْ
ر اًل؛ فهي من بحِر �لمن�شِرح بال ِنز�ٍع؛ ولِكنَّ �شَ يدَة مختّلٌة �إلى َحدِّ �لَك�ْشر �أْو َعَدِم �لَوْزِن �أ�شْ َمْعناُه �أنَّ �لق�شِ

 »مفتِعُلْن« �لَمْطِوّي، 
َ
ُل: »م�شتفِعُلْن«، و�لَخِليُل وَمْن جاَء َبْعَدُه ل ُيِجيُزوَن �شربًا لتامِّ �لمن�شِرح غير منها: »َمْفعوُلْن«، و�لأ�شْ

 
َ
ر ْن تاأخَّ  �أولئك - ممَّ

ُ
ُج. و�أّما َغْير

َّ
ُل عندهم جائٌز، ول »َمْفُعوُلْن« �لمقطوع، فَعلى ذلك قال �أبو ُعبيدَة �إنه ل ُيخر فال �لأ�شْ

 مثاًل: )�لكافي في �لعرو�س 
ْ
ُهوه فدَخَل في �لقيا�س، لكثرِة ��شتعماِله مع �إمكاِن تخريِجه؛ �نُظر عنهم ِن�ْشبيًّا - فَقْد �أَجاُزوُه وَوجَّ

عينه.  �لباب   ،
ّ
ْنِتريني �ل�شَّ �ج 

ّ
ر �ل�شَّ �لأَ�ْشَعار( لبِن  �أوز�ِن  في  )�لِمْعيار  �لمن�شرح، وكذ�  باب  �لتِّْبِريزّي،  للخِطيب  و�لقو�في( 

و�نظر �أي�شًا: مجلة مجمع �للغة �لعربية بدم�شق، مقال �لدكتور محمود �لطناحي، ج 3 م 66، �شنة 1991، �س 644.

ة وهي و�شط �ل�شدر و�لمنخر. مجفر: عظيم جوف �ل�شدر. �إنَّ هذ� �لفر�س قد �أذعر 
َّ
رحب: و��شع �للَّبات: و�حدتها لب  )2(

نا بـ )قيد �أو�بد( �مرئ �لقي�س.
ّ
�لوح�س و�أدخل في قلوبها �لرعب لقدرته على �لو�شول �إليها، و�شيدها، فكاأنَّه يذكر

�لخم�شة �لطو�ل هي: �لعنق و�لأذنان و�لذر�عان و�لأقر�ب و�لنا�شية. و�لأربع �لق�شار هي: �لأر�شاغ وع�شيب �لَذَنب   )3(

و�لظهر و�لع�شبة فوق �ل�شفاق. و�ل�شت �لعر��س هي: �لجبهة و�للبان و�لمحزم و�لفخذ�ن ووظيفا �لرجلين ومثنى 

ز �لَخْلق. �لأذنين. مقّل�س: مرتفع. ح�شور: �لملزَّ

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من م�شادر �لتخريج �لآتية و�ل�شبعة �لحد�د هي: �لأذنان و�لعينان   )4(

هي:  �لعو�ري  و�لت�شعة  و�لكتفان،  �لكعبين  باطن  في  �لمتقابالن  و�لعظمان  �لرجلين  وعرقوبا  و�لقلب  و�لمنكبان 

�لنو�هق و�ل�شموم و�لخّد�ن و�لجبهة ومثنى �لأذنين و�لكعبان وع�شب �ليدين وع�شب �لرجلين، وهذه ثمانية و�أغفل 

�بن قتيبة و�لقالي �لتا�شع.

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من م�شادر �لتخريج �لآتية و�لت�شعة �لمكت�شية هي: �لكتفان و�لمعد�ن   )5(

و�لناه�شان و�لفخذ�ن و�لكاذتان و�لحماتان، وهذه �شتة و�أغفل �بن قتيبة و�لقالي بقيتها. و�للبان: �ل�شدر.

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من م�شادر �لتخريج �لآتية و�لع�شرة �لبعيدة هي: ما بين �لجحفلة   )6(

بين  وما  و�لعكوة،  �لنا�شية  بين  وما  �للحيين،  �أعالي  بين  وما  �لعينين  بين  وما  و�لعينين،  �لأذنين  بين  وما  و�لناحية، 

وما  و�لجاعرتين،  �لحجبتين  بين  وما  و�لرفغين،  �لبطن  بين  وما  و�لركبتين،  �لع�شدين  بين  وما  و�لمنكب،  �لحارك 

بين �لجاعرتين. و�لع�شرة �لقريبة هي: ما بين �لمنخرين، وما بين �لأذنين، وما بين �لمنكبين، وما بين �لمرفقين، وما 
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و]لدتنا دون  بــالــمــحــ�ــص  نـُــقـــفـــيـــه 

يُن�ضْر)1( ـــــــــه  �آريِّ ــــي  ف ـــه  ـــضُّ ـــ� ُع و[  

ــــقــــه ــــغــــب ــــــــــــــارة ون ــــه ت ــــح ــــب ــــض ــــ� ن

ــــــــــــوؤَّْر)2( ـــــــوٍم رو�ئــــــــــٍم ُظ �ألــــــبــــــاَن ك

ـــــع عـــتـــٌد ــــخــــلــــِق ُجـــــْر�ـــــضُ مــــــوثـّـــــُق �ل

يُ�ضتح�ضْر)3( ــن  حــي �لــحــ�ــضــر  مــنــ�ــضــرج 

ـــــٌم ـــه زي ـــم ـــح ـــن ل ـــي ـــات ـــم ـــح ــــي �ل ــــاظ خ

ـــــْر)4( ـــــه ـــفـــاِق و�لأب ـــهـــٌد �ــضــديــد �لـــ�ـــضِّ ن

ـــــٍة ـــــع ـــــُق خــــمــــ�ــــصٍ غــــلــــيــــُظ �أرب ـــــي دق

�لأ�ضعْر)6( ليّن)5(  يـــن  �لـــمـــعـــدَّ نـــائـــي 

)7(
وهذ� �ل�شعر يجمـع لك فر��شة �لخيل. وقد ف�ّشرته في كتابي �لموؤلَّف في )خلق �لفر�س(

بين �لوركين، وما بين �لحارك و�لقطاة، وما بين �لمعدين و�لق�شرين، وما بين �لجاعرتين و�لعكوة، وما بين �لثفنتين 

ت �لخم�شة �لطو�ل في بيت �شابق.
َّ
و�لكعبين، وما بين �لجبب و�لأ�شاعر. وقد مر

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من م�شادر �لتخريج. نقفيه: نخ�ّس هذ� �لفر�س بالطيب من �لطعام   )1(

له على �أولدنا، و�لُع�ّس: علف �أهل �لأم�شار مثل �لقّت و�لنوى، و�آرّيه: َمْعلفه. ونف�شِّ

وؤَّر: �لنوق  ن�شبحه: ن�شقيه �شباًحا، ونغبقه: ن�شقيه ع�شاًء، و�لُكوم: �لنوق، و�لرو�ئم: �لعاطفات على �أولدها، و�لظُّ  )2(

�لتي تعطف على غير ولدها تر�شعه.

جر�شع: عظيم �ل�شدر، ومن�شرج: مّت�شع.  )3(

لي�س  ق 
ّ
متفر ل  متع�شِّ وزيم:  �ل�شاقين،  يلي  مما  �لفخذين  طرفي  عند  و�لحماتان:  �لمكتنز:  �للحم  �لكثير  �لخاظي:   )4(

�لبطن،  �شو�د  �ل�شو�د  تلي  �لتي  �لباطنة  �لجلدة  فاق:  و�ل�شّ قوّي،  م�شرف  ونهد، ج�شيم  فيبُدن،  مكان  في  بمجتمع 

و�لأبهر: عرق في �لظهر.

�لخم�شة �لدقيقة هي: �لأرنبة و�لجحافل و�لجفون و�لأذنان وعر�س �لمنخرين، و�لأربعة �لغالظ هي: �لخلق و�لقو�ئم   )5(

و�لق�شرة وعكوة �لذنب، و�لمعّد�ن: موقع دفتي �ل�شرج من �ل�شهوة، و�لأ�شعر: ما ��شتد�ر بالحافر من منتهى �لجلد 

حيث تنبت �ل�شعير�ت حو�لي �لحافر.

�لق�شيدة من�شوبة �إلى عبد �لغفار �لخز�عي في: عيون �لأخبار، 157/1، و�أمالي �لقالي، 911/3، و�لمعاني �لكبير،   )6(

191/3، وخيل �أبي عبيدة، �س25، ومن �لمفيد �أن ن�شير هنا �إلى �أّن �لقالي �شاق ق�شيدة طويلة لأبي �شفو�ن �لأ�شدي 
ل فيها �أع�شاء �لفر�س تف�شياًل، ينظر 237/2. ف�شَّ

�ل�شرح  بع�س  �أخذنا  �لق�شيدة هناك، وعنه  �ألفاًظا من  �شرح  �لكبير، وقد  �لمعاني  كتابه  �لخيل �شمن  به كتاب  يريد   )7(

رت هذ� �ل�شعر 
َّ

�لمتقّدم، ينظر 110/1، وما بعدها، وقال في عيون �لأخبار، 158/1، بعد �أن �شاق �لق�شيدة: »وقد ف�ش

في كتابي �لموؤلَّف في خلق �لفر�س«.
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وما جاء عن �لعرب في �لخيل كثير، فاإن �آثرت �أن تعرف ذلك، وتر�ه مجموعًا نظرت 

 �إن �شاء �هلل.
)1(

في ذلك �لكتاب، �أو في كتابي �لموؤلَّف في )�أدب �لكاتب(

�لـنـجـوم:

وما تنفرد به �لعرب من �لعلوم، �لِعلم بمناظر �لنجوم، و�أ�شمائها، و�أنو�عها، ومطالعها، 

.
)3(

]  و�لهتد�ء بها و�]   
)2(

وم�شاقطها

به و]��ضتطيف  طـــابًـــا  �إلـــيـــه  ـــت  ـــال م

بالقطِب)4( �لــلــيــل  نـــجـــوم[   تــطــيــف  كــمــا 

ينظر �أدب �لكاتب، �س109، وما بعدها، وقد �أ�شرنا فيما �شبق �إلى عادة �بن قتيبة في �لإحالة على كتبه �لأخرى، وهو   )1(

نة في كتبه تقّوي ن�شبتها 
ّ
هنا يحيل على كتابين منهما، و�شي�شنع مثل هذ� فيما �شن�شتقبل من �لكتاب، وهي ظاهرة بي

�إليه، وتثبتها بما ل يدع مجاًل لل�شك.

�أبو محمد  كان  و�إن   ...« فقال:  �ل�شابق  قتيبة  �بن  قول  على  �لباقية، �س239-238  �لآثار  كتابه  في  �لبيروني  علَّق   )2(

ل في جميع كتبه، وخا�شة في كتابه في تف�شيل �لعرب على �لعجم،  عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة �لجبلي يهّول ويطوِّ

وزعم �أنَّ �لعرب �أعلم �لأمم بالكو�كب ومطالعها وم�شاقطها، ول �أدري �أجهل �أم تجاهل ما عليه �لزّر�عون و�لأكرة 

في كّل مو�شع وبقعة؛ من علم �بتد�ء �لأعمال وغيرها، ومعرفة �لأوقات على مثل ذلك؟ فاإنَّ َمْن كان �ل�شماء �شقفه 

�أ�شبابه ومعرفة �لأوقات بها،  ولم يكنَّه غيرها، ود�م عليه طلوع �لكو�كب وغروبها على نظام و�حد، علَّق مبادىء 

بل كان للعرب ما لم يكن لغيرهم، وهو تخليد ما عرفوه �أو حد�شوه حًقا كان �أو باطاًل، حمًد� كان �أو ذًما، بالأ�شعار 

لتها من كتب �لأنو�ء وخا�شة كتابه �لذي  و�لأرجوزة و�لأ�شجاع، وكانو� يتو�رثونها فتبقى عندهم �أو بعدهم، ولو تاأمَّ

و� من ذلك باأكثر مما �خت�ّس به فاّلحو كّل بقعة، ولكنَّ �لرجل  و�شمه بعلم مناظر �لنجوم... لعلمت �أنَّهم لم يخت�شّ

مفرط فيما يخو�س فيه، وغير خال عن �لأخالق �لجبّلية في �ل�شتبد�د بالر�أي، وكالمه في هذ� �لكتاب �لمذكور يدّل 

ها و�أنذلها، 
َّ

�َس بتف�شيل �لعرب عليهم حتى جعلهم �أرذل �لأمم و�أخ�ش
ْ
�إذ لم َير �إَحن وتر�ت بينه وبين �لفر�س؛  على 

�إليهم من �لقبائح ما  وو�شفهم بالكفر ومعاندة �لإ�شالم باأكثر مّما و�شف �هلل به �لأعر�ب في �شورة �لتوبة، ون�شب 

ًطا وتعّديًا«. هذ� كالم 
ّ
ل عليهم، لكذب نف�شه في �أكثر ما قاله في �لفريقين تفر لو تفّكر قلياًل، وتذّكر �أو�ئل َمْن ف�شَّ

ا لالإن�شاف، وتحقيًقا للمو�شوعية، وهو محّق في 
ً
�لبيروني بحروفه، �آثرُت �إثباته – على طوله – خ�شية �لبتر، وتوّخي

بع�ٍس مما ذهب �إليه من حيث معرفة غير �لعرب بالنجوم وم�شاقطها و�لهتد�ء بها، وقد ك�شر كتابه على هذ� �لأمر، 

ن له م�شد�ق هذ�، غير �أنَّه �أ�شرف هو �أي�شًا في �لنتقا�س من �بن قتيبة، وت�شفيه ر�أيه، ولم نلحظ في طول 
ّ
وَمْن يقروؤه يتبي

ها و�أنذلها كما يقول، بل ر�أيناه يفيء �إلى �لتاريخ يفيد منه، 
َّ

هذ� �لكتاب وعر�شه �أّنه جعل من �لفر�س �أرذل �لأمم و�أخ�ش

ها �إّل عند �لبيروني وحده، �إذ لم 
َ
وي�شتنطق ن�شو�شه وحو�دثه، �شاأنه �شاأن �لعالم �لثبت، �أّما هذه �لتر�ت و�لإحن فلم َنر

ا، �أو يقرب حر�ًما، غير �أنَّ ما ذهب �إليه 
ً
ُي�شر �إليها �أحد �شو�ه. ول�شنا ب�شدد تقديم �لعذر لبن قتيبة فهو لم يقترف ذنب

ين�شجم �ن�شجاًما متناغًما مع مو�قفه �لفكرية و�لعقائدية �لتي بثها في كتبه، وظلَّ يد�فع عنها، ويرمي من ور�ئها طيلة 

حياته، وتنظر ر�شالة �بن مّن �هلل �لقروي في �لرد على �بن غر�شية، �س321-322 في هذ� �لمو�شوع.

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.  )3(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لأنو�ء، �س 122 و�لبيت للكميت كما في �لأزمنة و�لأمكنة،   )4(

190/1 و 210/2، وقد �أخلَّ به �لديو�ن.
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، قال كثّير:
)1(

لأنَّ مد�ر �لنجوم على �لقطـ]ـب[

ــنَّــوى �ل ت�ضعف  �إنّــمــا  ــعــدى  �ــضُ عــنــك  فـــدع 

ـــــّم تــــــاأُفــــــُل)2( ًة ث ـــا مـــــــرَّ ـــري ـــث ــــــر�ن �ل ق

�إنَّما  �لثريا تقارن �لهالل لليلته في �ل�شنة مّرة و�حدة ثمَّ تغيب، وكذلك �شعدى  �أنَّ  يريد 

مر�عاة  للنجوم  هم  و�أ�شدُّ بالمناظر،  �لنا�س  �أعلم  يعرفه  �إنَّما  وهذ�  �لحول،  في  ة  مرَّ تالقيها 

:
)3(

وتفقًد�. وقال �آخر

�لــــثــــريـّـــا ــــُر  ــــم ــــق �ل ــــــــارن  ق ـــــا  م �إذ� 

�ل�ضتاُء)4( ـــــب  ذه فـــقـــد  لـــخـــامـــ�ـــضـــٍة 

وطيب  �لَبْرد  �ن�شر�م  عند  ة  مرَّ مرتين:  �ل�شهر  من  يخلون  لخم�س  �لقمر  تقارن  و�لثريا 

. وقال �آخر: �لزمان، وعند �ن�شر�م �لحرِّ

ـــا ـــري ـــث �ل �لــــقــــمــــر  قـــــــــارن  مـــــا  �إذ� 

�لم�ضيُف)5( ذهــــب  فــقــد  ــٍة  ــض ــ� ــام ــخ ل

وقال �لأخطل:

ــت ــج �أول ــُم  ــج ــن و�ل ــوق  ــيّ ــع �ل طــلــع  ]�إذ� 
]و�لقلِب[)6( �ل�ضماكين  بين  ـو�لَفها  �ضـ[  

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.  )1(

ديو�نه، �س293.  )2(

هو �أ�شيد بن �لحالحل كما في ل�شان �لعرب، 283/3.  )3(

�لبيت بال ن�شبة في �لأنو�ء، �س87، و�لأزمنة و�لأمكنة، 94/1، و�لآثار �لباقية، �س337، و�أدب �لخو��س، �س92،   )4(

و�لأزمنة و�لأمكنة، 181/2، وُن�شب في هذ� �لمو�شع �إلى لقمان بن عاد.

�لبيت بال ن�شبة في �لأنو�ء، �س87.  )5(

ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لديو�ن، ينظر، 43/1، و�لعيوق: نجم يتلو �لثريا، و�أولجت:   )6(

 ،
ّ
�لحر مخافة  �لنهار  في  ي�شيرون  ل  �أنَّهم  يريد  �لعنق،  �شفحة  وهي  �شالفة  جمع  و�ل�شو�لف:  �لإبل،  يعني  �أدخلت 

وي�شيرون �إذ� طلع �ل�شماكان و�لقلب.
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 ـًحا 
)2(

 ـريا، وذلك عند ��شتد�د �لحّر، و�إذ� طلـ] ـعا �شبـ[
)1(

�لعّيوق يطلع مع ]طلوع �لثـ[

طلع �ل�شماك لياًل، يقول فاإذ� ��شتدَّ �لحّر جعلنا �لم�شير لياًل. وقال حاتم:

ـــل تــلــومــنــي ـــي ـــل ــــت ب ــــبَّ وعـــــــاذلـــــــٍة ه

د�)3( فعرَّ �لـــثـــريـــا  ـــوق  ـــيّ ع ــــاب  غ ــــد  وق

�أ�شاف �لعّيوق �إلى �لثريا، وذلك �أنَّه يطلع �إذ� طلعت، ولي�س منها. وقال �لأخطل يذكر 

بني �ُشليم:

ــٍب ــ�ــض ــــــى ن ــــا �إل ��ــــضً ومـــــا يــــاقــــون فــــرَّ

�لقمُر)4( �لــفــرقــِد  ــــدَي  ج يـــاقـــَي  ــى  حــت

جدي �لفرقد: هو �لذي ُي�شتدّل به على �لقبلة، ولي�س من منازل �لقمر، وهو ور�ء �لفرقد 

بقرب �لقطب، فالقمر ل يالقيه �أبًد�.

وقال ذو �لرّمة في �لهتد�ء بالنجوم:

]كّلها �لـــفـــر�قـــد  �ــضــوء  ــي  ــل ــع �ج فــقــلــت 

�ضمالِك)5( عــن  مــن  �لنّ�ضر[  ومــهــوى  يمينًا 

:
)7(

 في �لنجـ]ـوم[
)6(

وقال �آخر

ــــه[  �إنَّ ]�ليوم  ــرب  ــق ــع �ل بــقــلــب  ــيــرو�  فــ�ــض

)8( وبــالــ�ــضــعــِد  بــالــنــحــو�ــص  عليكم  ــو�ء  ــض �

و )2( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لأ�شل، و�لزيادة من �لأنو�ء، �س36.  )1(

)3( ديو�نه، �س 217.

��س هو �بن معن بن مالك بن يع�شر.
ّ
)4( ديو�نه، 207/1، وفر

)5( ديو�نه، 1743/3 وما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لديو�ن، 1743/3، و�لأنو�ء، �س188.

 عاد ونفاه عنه، ولي�س في ديو�نه، وُن�شب �إلى �لأ�شود 
ّ
)6( ن�شب م�شّحح �لأنو�ء، �س71، �لبيت �إلى �لأ�شود بن يعفر، ثم

في مجمع �لأمثال، 408/3، وهو بال ن�شبة في غريب �لقر�آن، �س388، و�لقرطين، 118/2، و�لأزمنة و�لأمكنة، 

193/1و312، وهو من�شوب �إلى �شاعر جاهلي في �لأزمنة و�لأمكنة، 348/2.
)7( طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.

)8( ما بن �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لأنو�ء، �س71.
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:
)2(

. وقال �لأ�شود بن يعفر
)1(

�أي: �شيرو� عند �شقوط قلب �لعقرب، وهو نح�س

ــم يـــحـــدو قــريــنــه ـــحـــادي �لــنــجَّ ولـــــدت ب

�لمتوقِّد)3( ــرب  ــق ــع �ل ــب  ــل ق ــب  ــل ــق ــال وب

:
)5(

، وهو نح�س، وقال �آخر
)4(

حادي �لنَّجم �لدبر�ن

ــك يــلــتــمــ�ــص �لــحــبــا ــل ــم ـــى �ل ـــوخَّ غـــــد�ة ت

بر�ِن)6( كالدَّ ــــان  ك ــا  ــًم ــج ن فـــ�ـــضـــادف 

وقال �آخر:

ـــّرِه ـــض ـــ� ـــــًد� ب ـــــوع ـــٌد م ـــع ـــض قـــــد جــــــاء �

ــــــــّرِه)7( ــــــــح ــــــوده ب ــــــن ـــــرٌة ج ـــــب ـــــخ م

يعني �شعد �لأخبية، وجنوده �لح�شر�ت، وهو يطُلع في ُقبل �لدفاء فتنت�شر، ويخرج ما كان 

 ـي �شعد �لأخبية لذلك.
)8(

ـ[ منها ]م�شتتًر� ف�شمِّ

لهم:   
)10(

]كقو[ كثير؛  جّم  علم  على  تدلُّ  �لنجوم  طلوع   
)9(

في[ �أ�شجاع  وللعـ]ـرب 

يقول �لمعري في �لف�شول و�لغايات، �س396: »و�لعرب تت�شاءم بحادي �لنجم وقلب �لعقرب«.  )1(

�لأ�شود بن يعفر �شاعر جاهلي من بني نه�شل بن د�رم، من فحول �ل�شعر�ء، و�شعه �بن �شاّلم في �لطبقة �لخام�شة. تنظر   )2(

مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.

ديو�نه، �س34، وفيه )يحرق ما ر�أى( بدل )يحدو قرينه(. وورد �لبيت برو�ية �لمتن مرتين في كتاب �لأنو�ء، لبن   )3(

قتيبة، ينظر، �س38 و71.

بر�ن: نجم بين �لثريا و�لجوز�ء، ويقال له: �لّتابع و�لّتويبع، وهو من منازل �لقمر، �ُشّمي دبر�ًنًا؛ لأّنه يدبر �لثريا �أي  �لدَّ  )4(

يتبعها. ينظر ل�شان �لعرب. 271/4.

بوؤ�شه يريد حباه، فقتله«، و�شاق  �س للملك في يوم 
ّ
قتيبة: »قال بع�شهم يذكر عبيد بن �لأبر�س حين تعر يقول �بن   )5(

�لبيت، ينظر �لأنو�ء، �س37.

�لأنو�ء، �س38.  )6(

�لرجز بال ن�شبة في �لأنو�ء، �س80، وله هناك حديث طويل، ول�شان �لعرب، 213/3.  )7(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لأنو�ء، �س80.  )8(

)9( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.

)10( ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.
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)3(

�لنَّجم طلع  فاإذ�   
)2(

�لويل[ للحو�]ر  وكان  �ل�شيل،  وخيف  �لليل،  برد  �شهيل   
)1(

�إ]ذ�طلع[

قم. وطلوعها لثالث ع�شرة ليلة تخلو من �أيّار. �تُّقي �للحم، وخيف �ل�شُّ

نمرة  �أرنيها  وتقول:  وُمْخِلفه،  وماطره،  �ل�شحاب،   
)4(

بمخايل �لنا�س  �أعلم  ا  �أي�شً وهم 

.
)7(

 فذلك �لَجْود
)6(

، ويقولون: �إذ� ر�أيت �ل�شماء كاأّنها بطن �أتان قمر�ء
)5(

�أُِرَكها مطرة

 لبنته بعد �أن كّف ب�شره: يا بنّية، �شفي لي �ل�شحاب. فقالت: �أرى 
)8(

وقال معّقر �لبارقي

بنّية،  يا  فقال:  و�ن.  و�شير  د�ن،   
)11(

هيدب ذ�ت  ناقة،   
)10(

حولء ،كاأنَّها   
)9(

عّقاقة �شحماء 

.
)13(

؛ فاإنَّها ل تنبت �إل بمنجاة من �ل�شيل
)12(

و�ئلي بي �إلى حيث قفلة

.
)14(

وفي �لحديث: �إذ� �أن�شاأت بحرّية ثمَّ ت�شاءمت، فتلك عين ُغديقة

)1(  ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لأنو�ء، �س155، وينظر �لأزمنة و�لأمكنة، 182/2.

ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لأنو�ء، �س155، وينظر �لأزمنة و�لأمكنة، 182/2.  )2(

�أنَّهم  فاعلم  �شيء  �إلى  ين�شبوه  �أن  غير  من  �لنجم  يذكرون  �شمعتهم  فاإذ�   ...« قتيبة:  �بن  يقول  �لثريا،  هو  �لنجم   )3(

رة... 
َّ
يريدون �لثريا«، �لأنو�ء، �س24، وفي �لأزمنة و�لأمكنة 188/1: »و�أّما �لثريا فهي �لنجم، ل يتكلَّمون بها مكب

و�لّنجم كالَعَلم له«.

مخايل: و�حدتها ُمخيلة، وهي �ل�شحابة �لتي �إذ� ر�أيتها ح�شبتها ماطرة.  )4(

ينظر �لأنو�ء، �س173، و�لأزمنة و�لأمكنة، 360/2، ول�شان �لعرب، 235/5، و�شرحه �بن قتيبة بقوله: »... و�لنمرة   )5(

وفي  ذوؤيب.  �أبي  �إلى  �لل�شان  في  وُن�شب  �لنمر«.  كلون  بع�س... ويكون  بع�شه عن  يناأى  �شغاًر�  �شحاًبا  ُتري  �لتي 

�لمخطوط: ]�أريكها[، و�أثبتنا ما في �لل�شان ل�شو�به.

)6( قمر�ء: بي�شاء.

)7( ينظر �لأنو�ء، �س172، ول�شان �لعرب،  113/5.

)8( معّقر: هو معّقر بن �لحارث بن �أو�س بن حمار بن �شجنة بن مازن بن ثعلبة �لبارقي، وفي ��شمه خالف. �شاعر جاهلي، 

� ببيت في و�حدة من ق�شائده. كان حليف بني نمير. ينظر �لموؤتلف �س92، ومعجم 
ً
ح�شن، متمّكن، �ُشمي معّقر

�ل�شعر�ء، �س204، و�لأغاني، 152/11، ول�شان �لعرب، 599/4، وخز�نة �لأدب، 17/5.

عّقاقة: مليئة بالماء.  )9(

هت �ل�شحابة في ت�شّققها بالماء.
ّ
)10( َحَولء: جلدة تخرج مع ولد �لناقة فيها عروق خ�شر وحمر، �شب

)11( �لهيدب: ما تدلّى من �أ�شافل �ل�شحاب �إلى �لأر�س.

�إّل مرتفًعا من �ل�شيل، كما �شرحه �بن قتيبة في �لأنو�ء،  �أو هو �شرب من �ل�شجر ل ينبت  �لياب�شة،  َقْفلة: �ل�شجرة   )12(

�س173.

و�لأمكنة  و�لأزمنة   ،533/2 �لحديث،  وغريب  347/1و665/2،  ثعلب،  ومجال�س  �س173،  �لأنو�ء،  ينظر   )13(

97/2و361، ول�شان �لعرب، 256/10، و561/11و138/12و79/14، وبلوغ �لأرب، 250/3.
 �أخذت نحو �ل�شام فتلك عين 

َّ
)14( ينظر �لأنو�ء، �س170، و�شرحه �بن قتيبة بقوله: »يريد �إذ� �بتد�أت من ناحية �لبحر، ثم

غديقة؛ �أي مطر جود، و�لغديق �لكثير �لماء«. و�لحديث في �شرح �لموطاأ، 199/1، و�لكامل، 971/2، و�لأزمنة 

و�لأمكنة، 96/2، ول�شان �لعرب، 305/13و465.
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.
 )2(

؛ �إذ� ن�شاأ �ل�شحاب من ناحية �لقبلة
)1(

ويقولون: مطرنا بالعين

.
)6(

ا مطر �أيام ]ل ُتقلع[ ويقولـ]ـون: �لعين ��شم لما عـ[  ـن ]قـ[ ـبلة �لعر�ق. و�لعين �أي�شً

و�لبروق، وما كان   ،
)4(

ولو�قحها وحو�ئلها بالرياح، ومهاّبها،  �لنا�س  �أعلم   
)3(

ـم ]وهـ[ 
 ر�ئًد� ثقة بعلمهم به. 

)5(
منها ُمب�ّشًر�، وما كان منها ُخلًَّبا، ورّبما �نتقلو� بلمعانه، ولم ]يبعثو�[

ويحمدون �لمطر �إذ� كان في �شر�ر �ل�شهر، و�آخر ليلة منه.

 �أعر�بًيا عن قول �لر�عي:
)6(

ثني �لريا�شي قال: ]�شاألت[ وحدَّ

ـــــر�ر �ـــضـــهـــٍر ـــــض ـــــــوءهـــــــّن � ــــى نَ تــــلــــقَّ

�ل�ضر�ر�)7( لـــقـــي  مــــا  ــــوء  ــــنَّ �ل ـــر  ـــي وخ

 .
)8(

ت �لأر�س كالأ فقال: ُمطرنا عاًما �أّول لليلتين بقيتا من �ل�شهر، فاندحَّ

 .
)9(

عه �أخبرني �لريا�شي عن �لأ�شمعي قال: يقال: بنى بيًتا فدحاه؛ �أي: و�شَّ

ل ليلة من �ل�شهر، قال �لكميت: ويحمدون �لمطر �إذ� كان في �أوَّ

ــــقـــــا ـــــــث بـــــالـــــمـــــتـــــاألِـّ ـــــــي ـــــــغ و�ل

�لـــــنـــــو�حـــــْر)10( ــــي  ف ـــــة  ـــــلَّ �لأه مــــن  ت 

جاء في ل�شان �لعرب، 304/13: »يقال: هذ� مطر �لعين، ول يقال: ُمطرنا بالعين«.  )1(

ينظر �لأنو�ء، �س169، ول�شان �لعرب، 304/13.  )2(

)3( ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.

رها من مكان �إلى �آخر.
ّ
)4( حو�ئلها: تغي

)5( كلمة غير مقروءة في �لمخطوط، و�أثبتنا ]يبعثو�[ لمالءمتها �ل�شياق.

)6( كلمة غير مقروءة في �لمخطوط، و�لزيادة من غريب �لحديث، 11/2.

ديو�نه، �س144.  )7(

ت: �ت�شعت و�متالأت بالكالأ. ينظر غريب �لحديث، 201/2، ول�شان �لعرب، 433/2، و�ندحَّ  )8(

ينظر ل�شان �لعرب، 251/14.  )9(

)10( ديو�نه، 332/1، يقول �بن قتيبة: »... و�لنو�حر جمع ناحرة، وهي �لليلة �لتي تنحر �ل�شهر، �أي تكون في نحره«، 

ينظر �لأنو�ء، �س181، يريد �آخر يوم في �ل�شهر.
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:
)1(

ولي�س يحمدون محاق �ل�شهر في �شيء �إّل في �لمطر. وقال جر�ن �لعود

ـــل �لـــمـــحـــاق بــلــيــلــة ـــب ـــا ق ـــه ـــــي ب ـــــون �أت

�ل�ضهُر)2( ــــك  ذل ـــه  كـــلَّ مـــحـــاًقـــا  فـــكـــان 

 )5(
. ]وهم ي�شتدلّون[

)4(
 ـن كتاب �هلل، وهو قوله: {ڭ   ڭ     ڭ   ڭ{

)3(
و]          مـ[

:
)6(

على �لجدب باحمر�ر �لآفاق، و�حمر�ر �ل�شحاب، و��شفر�ره. قال �أمّية

ـــ  �ل ـــط  ـــح �أق �إذ  ـــا  ـــوًم ق قـــومـــي  �مِّ  ـــــُل  وي

دُم)7( ـــهــــا  كــــاأنَـّ و�آ�ــــــضــــــت  ـــطـــر  ـــق ـ

طــلــعــت �إذ  ــم  ــه ــض ــ� ــم ــض � ــــــّوذت  ــــــضُ و�

ــــــُم)8( ــــــتَ ـــــه َك ـــــاأنَّ ـــــاً ك ـــجـــلـــب هـــــفَّ ـــال ب

فاإذ� كان �لبرق عندهم وليًفا وثقو� بالمطر، و�لوليف: �لذي يلمع لمعتين متتابعتين، قال 

:
)9(

ّ
�شخر �لغي

ت ترجمته.
َّ
مر  )1(

ل�شديقه  بل  �لعود،  لجر�ن  لي�س  و�لبيت  �لروّي.  مك�شور  �لق�شيدة  �أبيات  ف�شائر  �إقو�ء  فيه  و�لبيت  �س11،  ديو�نه،   )2(

�إلى   720-719/2 و�ل�شعر�ء  �ل�شعر  في  قتيبة  �بن  ون�شبها  ديو�ن جر�ن.  في  �لق�شيدة  وقد وردت  حال، 
ّ
�لر وخدنه 

حال، وتنظر �لحما�شة �لب�شرية، 315/2-316، ففيها مزيد من �لتخريج.
ّ
�لر

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.  )3(

�لقمر، 19.  )4(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة يقت�شيها �ل�شياق.  )5(

)6( هو �أمية بن �أبي �ل�شلت �ل�شاعر �لمعروف.

ت ف�شارت كاأّنها دم.
ّ
�آ�شت: �شارت �شيًئًا �آخر، وهو يق�شد �لدنيا �لتي �حمر  )7(

َمت. و�لَجْلب: �ل�شحاب �لذي ل ماء فيه، و�لِهّف: �لرقيق، و�لكتم:  ديو�نه، �س88 باختالف ي�شير. و�شّوذت: ُعمِّ  )8(

نبات �أحمر يخت�شب به.

بني  �أحد  �لهذلي،  �هلل  عبد  بن  �شخر  و��شمه  ه، 
ّ
�شر وكثرة  باأ�شه،  و�شّدة  لخالعته،  به  ُلّقب  لقب   

ّ
�لغي  :

ّ
�لغي �شخر   )9(

668/2، و�لأغاني،  �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء،  خيثم بن عمرو بن �لحارث، �شاعر مخ�شرم 

380/22، و�لإ�شابة، 199/2، رقم ]4127[، و�شرح �أ�شعار �لهذليين، 245/1.
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لــــ�ــــضــــّمــــاء بــــعــــد �ــــضــــتــــات �لـــــنَّـــــوى

وليفا)1( بــــرقــــاً  ـــت  ـــل �أخـــي بـــــّت  وقـــــد 

و�إذ� كان �ل�شحاب بطيًئا في �شيره فذ�ك دليلهم على كثرة مائه، قال عدي بن زيد:

ـــيــــ ــــد �لـــــــهـــــــدّو تـــزجِّ ــــع ــــــيٍّ ب وحــــــب

�لك�ضيُر)2( ـــى  يُـــزجَّ ــا  ــم ك �ــضــمــاٌل  ــــِه  ـ

�أي: ت�شوقه �ل�شمال، وهو بطيء لثقله من �لماء، فلي�س ي�شير �إّل كما ي�شير �لك�شير.

و�إذ� كان �ل�شحاب �أبي�س، �أو �أ�شهب �إلى �لبيا�س، فلي�س فيه عندهم ماء. قال �لنابغة 

- وذكر �شحائب -:

ــُر�ــصٍ ُع عــن  �لــتِّــيــن  ــن  ــي �أت ــمــاء  �ــضِ هبًا  ]�ضُ
�َضِبما[)3( مـــــاوؤه  ــًا  ــي ــل ق ــا  ــًم غــي ــن  ــي ــزج يُ

 يخبرهم، فاأتو� عبد �هلل بن م�شعود 
)4(

و�شح وعاد فجعل �لنا�س ي�شاأ ]لون فلم يجدو� َمْن[

 ـيء.
)6(

 لنا�س،، ولي�س عليك فيما �أخذ عليك فيه ]�شـ[
)5(

]� فاأر�شل ]  

�لـفـر��ضـة:

م، يتوّهم كثير من �لنا�س �أنَّه ل حظَّ للعرب فيهما، ولها منهما  ومن ذلك �لفر��شة و�لتو�شُّ

 في �شرح �أ�شعار �لهذليين، 294/1، ول�شان �لعرب، 365/9، وفي �لأزمنة و�لأمكنة، 
ّ
�لبيت من�شوب �إلى �شخر �لغي  )1(

105/2 و363: »قال �لهذلي...«، و�شاق �لبيت.
ه: ت�شوقه.

ّ
ي: �ل�شحاب �لكثيف �لذي يدنو من �لأر�س، وتزجي

ّ
ديو�نه، �س86، و�لحب  )2(

�شقًطا  هناك  �أنَّ  ويبدو   ،361/2 و�لأمكنة،  و�لأزمنة  �س175،  بالأنو�ء،  و��شت�شاأُت  �لمخطوط،  في  �لبيت  يرد  لم   )3(

�لعرب،  ول�شان  �س217،  �لنابغة،  ديو�ن  وينظر  قبله.  �لذي  بالبيت  �ل�شلة  منبتَّ  �لكالم  يظهر  �إذ  �شطرين  بمقد�ر 

75/13، و�لتين: جبل في بالد غطفان.
ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.  )4(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط.  )5(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة تتالءم مع �ل�شياق.  )6(
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:
)1(

�لحظُّ �لأوفر. قال �ل�شاعر

خـــائـــقـــه ـــــن  ع ـــــرء  ـــــم �ل ــــاأل  ــــض ــــ� ت ل 

�لخبِر)2( ــــن  م ـــاهـــد  ـــض � وجــــهــــه  ــــي  ف

: في ر�شول �هلل 
)3(

وقال �آخر

ــة ــن ــيَّ ــب ـــــــــات م ـــــم تـــكـــن فـــيـــه �آي ـــــو ل ل

بالخبِر)4( ــك  ــي ــب ــن تُ ـــه  ـــد�هـــت ب ـــت  ـــان ك

:
)5(

وقال �لكميت في مخلد بن يزيد

ــــغــــد ـــــــك ومـــــــــا �ت ـــــــي ـــــــْت �إل ـــــــع رف

ونـــــــاظـــــــْر)6( مـــ�ـــضـــتـــمـــع  عــــيــــون  ت 

�لـــــ ـــــي  ف ومــــنــــك  ـــك  ـــي ـــل ع ور�أو� 

�لب�ضائْر)7( ذ�ت  ـــهـــى  ـــن �ل ــــمـــهـــد 

� على 
ً
ب بالخا�شر؛ لأنَّه باع م�شحفًا و��شترى بثمنه طنبوًر�، �أو لأنَّه �أنفق ماًل و�فر هو �شلم بن عمرو بن حماد �لملقَّ  )1(

 �شنة 186 للهجرة، ُعرف بالمجون وحّب �للهو. ولد في 
ّ
�لأدب. �شاعر معروف من �شعر�ء �لع�شر �لعبا�شي، توفي

 تحّول �إلى بغد�د، له �شعر في �لمديح و�لهجاء و�لو�شف و�لغزل، تنظر مقدمة �شعره �لمجموع 
ّ
�لب�شرة ون�شاأ بها، ثم

مع م�شادرها.

�شعره، �س199.  )2(

هو عبد �هلل بن رو�حة �ل�شحابي �لجليل ، و�أحد �شعر�ء ر�شول �هلل . �شقط �شهيًد� في غزوة موؤتة في �ل�شنة   )3(

�لثامنة للهجرة. تنظر مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.

ديو�نه، �س95.  )4(

ينظر  �أبيه. و�شاد وهو �شبي.  ُيٌقّدم على  �شريف، كان على حد�ثته  �شيد  �أبي �شفرة،  بن  �لمهّلب  بن  يزيد  بن  مخلد   )5(

�لمعارف، �س400، 591.

ا، و�لمعنى 
ً
�أ�شنانه �لرو��شع، و�تغدت: �شرًت �شبي �إذ� �شقطت  ت(. ويقال: ثغر �لغالم 

ْ
في عيون �لأخبار: )وما ُثِغر  )6(

قريب.

ديو�نه، 332/1، وينظر �لأغاني )طبعة م�شر(، 35/17.  )7(
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 وهو غالم فقال:
)1(

ور�أى بكير بن �لأخن�س ]�لمهلَّب[

ــهــم ــرو�ت ــض � ــْد  يــ�ــضُ ـــم  ل �إن  ـــه  ب ـــي  ـــذون خ

ـــُل ـــث ِم لــــه  ــــكــــون  ي ل  ـــى  ـــت ح ويــــبــــرع 

.
)2(

فكان كما قال

 �لغالم �شي�شود قومه. قالت 
)3(

ونظر رجل �إلى معاوية وهو �شغير فقال: ]�إنِّي �أظنُّ هذ�[

.
)5(

 كان ل ي�شود �إّل قومه
)4(

هند: ]ثكلته �إن[

عبد �لرحمن عن �لأ�شمعي قال: �أخبرنا ُجميع عن �أبي غا�شر، وكان �شيًخا ُم�شنًّا من �أهل 

 من قبل �لن�شاء. قال: كان �لزبرقان يقول: �أبغ�س �شبياننا �إليه 
)6(

�لبادية من ولد �لزبرقان بن بدر

.
)8(

 �لذكر �لذي كاأنَّما يطلع في حجره، و�إن �شاأله �لقوم �أين �أبوك؟ قال: معكم
)7(

�لأقيع�س

، طويل 
)9(

قال: وقيل لأعر�بي: ِبَم تعرفون �شوؤدد �لغالم فيكم؟ قال: �إذ� كان �شائل �لغّرة

.
)13(

، فل�شنا ن�شّك في �شوؤدده
)12(

، وكانت فيه لوثة
)11(

، ملتاث �لإزرة
)10(

�لغرلة

هذه �لكلمة �شاقطة في �لمخطوط، و�أثبتناها عن عيون �لأخبار، 230/1، وبها ي�شتقيم �لكالم.  )1(

�لخبر و�ل�شعر في عيون �لأخبار، 230/1.  )2(

ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لم�شادر �لقادمة.  )3(

ما بين �لمعقوفات طم�س في �لمخطوط، و�لزيادة من �لم�شادر �لقادمة.  )4(

ينظر عيون �لأخبار، 224/1، و�لأمالي، 157/1، و�لعقد �لفريد، 287/2.  )5(

ل�شفرة عمامته.  �أو  بالزبرقان لجماله،  ��شمه ح�شين وّلقب  بن عوف... كان  بهدلة  بن  بن خلف  بدر  بن  �لزبرقان   )6(

�لمعارف، �س302، و�ل�شتقاق، �س254، وخز�نة  ينظر  قومه.   على �شدقات  �هلل  ر�شول  ��شتعمله  �شحابي، 

�لأدب، 100/8.

�لأقيع�س: ت�شغير �لأقع�س - وهو نقي�س �لأحدب  - �أي: خروج �ل�شدر، ودخول �لظهر.  )7(

ينظر غريب �لحديث، 559/1، وفيه زيادة، وعيون �لأخبار، 223/1، و�لبيان و�لتبيين، 270/2، ول�شان �لعرب،   )8(

.177/6
ة: بيا�س وجهه و��شح.

ّ
�شائل �لغر  )9(

)10( طويل �لغرلة: طويل �لُقلفة، و�إنَّما �أعجبه طولها لتمام خلقه.

)11( ملتاث �لإزرة: قوّي �لحالة و�لمظهر.

)12( �للوثة: �شيء من �لحمق يعينه على �قتحام �ل�شعب.

)13( ينظر عيون �لأخبار، 223/1، و�لبيان و�لتبيين، 270/2، و�لكامل، 201/1، و�لعقد �لفريد، 287/2، و�لأمالي، 

166/1، وهو من�شوب �إلى �لأ�شعث بن قي�س بن معدي كرب �لكندي، ول�شان �لعرب، 490/11.
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به  فاأقرب  �أحمق،   
)2(

، و�أ�شدق
)1(

�أعنق �إذ� ر�أيته  �أ�شود؟ قال:  �لغلمان  �أيُّ  وقيل لأعر�بي: 

 .
)3(

من �ل�شوؤدد

.
)4(

لع، و�ندحاق �لبطن، وترك �لإفر�ط في �لغيرة وقال معاوية: ثالث من �ل�شوؤدد: �ل�شَّ

و�أن�شدنا �لريا�شي:

ـــــــْرُع ف و�ــــضــــعــــيــــٌد  �ــــضــــعــــيــــًد�  �إنِّ 

ــــُع)5( ــــْل ــــضُ �أ�ـــضـــلـــع تــنــمــيــه رجـــــــال �

�أبي  عن  �لجمحي  �شعيد  بن  مو�شى  عن  �لأ�شمعي  ثنا  حدَّ قال:  �ل�شج�شتاني  ثني  حدُّ

وكان  �لجمحي،  حاطب  بن  �إبر�هيم  بن  محمد  بن  عثمان  لي  قال  قال:  �لزبيري  ُم�شعب 

�أتاني فتى من قري�س ي�شت�شيرني في �مر�أة يتزّوجها، فقلت: يا  ًها، ذ� علم، قال:  رجاًل موجَّ

�أخي، �أق�شيرة �لن�شب �أم طويلته؟ فكاأنَّه لم يفهم. فقلت: يا بن �أخي، �إّني لأعرف في �لعين 

، و�أّما �إذ� �أنكرت فتجحظ، 
)6(

�إذ� �أنكرت، و�أعرف منها �إذ� عرفت، فاأّما �إذ� عرفت فتحو��س

؛ �أي: ت�شكن.
)7(

و�أّما �إذ� لم تعرف ولم تنكر فت�شجو

�لـقيـافــة:

ومن علوم �لعرب �لقيافة، ول�شت �أدري �أتنفرد بها، �أم تعرفها غيرها، وت�شركها فيه؟ وهي 

�شبيه بالفر��شة في معرفة �لأ�شياء في �لأولد، و�لقر�بات، ومعرفة �لآثار.

�لأعنق: طويل �لعنق غليظه.  )1(

ْدق وهو جانب �لفم، وهي �شفة �لرجل �لمتفّوه ذي �لبيان. �لأ�شدق: و��شع �ل�شَّ  )2(

)3( ينظر عيون �لأخبار، 223/1، ومجال�س ثعلب، 616/2.

)4(  ينظر عيون �لأخبار، 223/1، و�لبر�شان و�لعرجان، �س543، ونثر �لدّر، 18/3، وله تعليق عليه. و�ندحاق �لبطن: 

�شعتها.

�أورد  وقد  و�لعرجان، �س541،  و�لبر�شان  بال�شلع«،  تمدح  »قري�س  وفيه:   ،224/1 �لأخبار،  عيون  في  ن�شبة  بال   )5(

�هلل وجهه  م 
ّ
كر طالب  �أبي  بن  علي  �أنَّ   ،164/1 �لمعاني،  ديو�ن  وفي  �لمو�شوع،  هذ�  كثيرة عن  نماذج  �لجاحظ 

��شت�شهد ببيت �ل�شاعر:

ــرف ـــ ــض ـــــاء لـــهـــــــم � ــــــ ـــد �آب ـــمـــجــــ بـــنـــــــى �ل

ــلــُع ـــص و�ــضــيــمــا �لــ�ــضــوؤود �لــ�ــضَّ ـــروؤو� �ــضــلــع �ل

تحو��س: ت�شيق.  )6(

ينظر غريب �لحديث، 461/2، و�لأخبار �لموفقيات، �س521، و�لعقد �لفريد، 362/2و104/6.  )7(
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غالم  في  عمر  �إلى  رجالن  �خت�شم  قال:  �لأ�شمعي  ثنا  حدَّ  .
)1(

منهم �لقافة  مدلج  وبنو 

عيه، ف�شاأل عمر �أّمه، فقالت: غ�شيني �أحدهما، ثّم هرقت دًما، ثّم غ�شيني �لآخر.  كالهما يدَّ

؟ قال: �أ�شّر. قال: ��شتركا فيه. ف�شربه  فدعا عمر قائفين ف�شاأل �أحدهما، فقال: �أعلن �أم �أ�شرُّ

عمر حتى ��شطجع، ثّم �شاأل �لآخر فقال مثل قوله، فقال عمر: ما كنت �أرى �أنَّ هذ� يكون، 

.
)2(

وقد علمت �أنَّ �لكالب ت�شفد �لكلبة فتوؤدي لكل فحل نجله

�أبي م�شروح عن عو�شجة بن  �آل  ثنا �لأ�شمعي عن رجل من  �أبو حاتم قال: حدَّ ثني  حدَّ

مغيث �لقائف قال: كنَّا ُن�شرُق نخلنا، فعرفنا �آثارهم، فركبو� �لُحمر، فعرفنا َنَم�س �أيديهم في 

 .
)3(

�لعذوق. و�لنم�س: �لأثر

ثني �أبو حاتم عن �لأ�شمعي عن رجل من �آل �أبي م�شروح عن �أبي طرفة �لهذلي قال:  حدَّ

ُرئي قائفان وهما من�شرفان من عرفة بعد �لنا�س بيوم �أو �ثنين �إثر بعير، فقال �أحدهما: ناقة، 

منه، حتـى   
)4(

�لخطرة يريان  �لخّف، ومرة  لهما  ي�شتجمُع  ة  فمرَّ فتبعاه  �لآخر: جمل،  وقال 

.
)5(

دخال �شعًبا من �شعـاب منى، فاإذ� هما بالبعير، فاأطافا به فاإذ� هو خنثى

كر على  �لذَّ �لذرة  �لأنثى من  �لذرة  �أثر  �أنَّه كان يعرف  �لمحفوظ في و�شف قائف  ومن 

، وقال �لأع�شى:
)6(

فا �ل�شَّ

ـــــا ـــــر�ره ـــــض ــــي و�أ� ــــــــى كــــفِّ �نــــظــــر �إل

�ضائري)7( ـــي  ـــن ـــدت �أوع �إن  ـــــت  �أن ـــل  ه

ينظر ثمار �لقلوب، �س120، و�لبخالء، �س302، ول�شان �لعرب، 293/9.  )1(

ينظر عيون �لأخبار، 69/2، و�لعقد �لفريد، 233/6، و�لأخبار �لموفقيات، �س363، وفيه: »�أنَّ عمر كان قائًفا«،   )2(

�ًفا قائًفا«، وينظر �لحيو�ن، 59/2، عن هذ� �لطبع في �لكالب، و365/2 
ّ
وفي �لممتع، �س327، �أنَّ »عمر كان عر

مع تعليق �لجاحظ، وينظر �شرح �لموطاأ، 215/2.

ينظر غريب �لحديث، 519/2، ول�شان �لعرب، 359/6.  )3(

�لَخطرة: من �شمات �لإبل، خطره بالمي�شم في باطن �ل�شاق.  )4(

ينظر غريب �لحديث، 519/2.  )5(

في �لكامل، 743/2: »... ومن ذلك ما يحكون في خبر لقمان بن عاد؛ فاإنَّهم ي�شفون �أنَّ جارية له �ُشئلت عّما بقي   )6(

ة، �إنَّه ليف�شل بين �أثر �لأنثى و�لذكر من �لذّر �إذ� دّب على 
ّ
من ب�شره فقالت: و�هلل لقد �شعف ب�شره، ولقد بقيت فيه بقي

د بقوله: »... في �أ�شياء ت�شاكل هذ� من �لكذب«، وينظر جمهرة �لأمثال، 126/1، وهو يتحّدث 
ّ
�ل�شفا«، ويعّلق �لمبر

ة. عن �لن�شر �لذي يعي�س �أربعمئة �شنة، و�لذّر �شغار �لنمل و�حدته ذرَّ

�لم�شتقبل«،  �إلى �لكّف ويرون فيها دلئل  �إلى كّف، كانو� ينظرون  �لديو�ن: »�نظر  ديو�نه، �س181، وفي هام�س   )7(
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. قال �لأخطل:
)1(

وكانو� يقولون: �إنَّ �شيق �لكّف يدل على �لبخل

�ضغيرة ــا  ــفًّ ك �ب  ـــذَّ ـــك �ل مـــن  ]وناطو�[ 
بكبيِر)2( قـــتـــلـــه  عـــلـــيـــهـــم  ـــص  ـــ� ـــي ول

وقال �بن �لأعر�بي: رماه بالبخل؛ �شغر �لكّف يدلُّ على ذلك.

  لذي بعثته قري�س في �إثر ر�شول �هلل� ،
)3(

ومن �لقافة �ُشر�قة بن مالك بن جع�شم �لمدلجي

و�أبي بكر حين خرجا مهاجرين؛ لمعرفته بالآثار.

ثنا �أبو عيينة عن �لزهري عن عـروة عن  ثني محمد بن عبيد قال: حدَّ . حدَّ
)4(

ومنهـم مجّزز

 قـد نامـا 
)6(

 و�أ�شامة
)5(

عائ�شـة قالـت: دخل مجـّزز علـى ر�شول �هلل  فر�أى زيد بن حارثـة

�أقـد�م بع�شها من بعـ�س.  �إنَّ هـذه  �أقد�مهما، فقـال:  يا روؤو�شهما، وبـدت  في قطيفة، وغطَّ

�لأزمنة  بها«،  ي�شتدلّون  �لكّف،  �إلى  ينظرون  كانو�  لأنَّهم  مثاًل؛  »جعله  بقوله:  �لبيت  هذ�  على  �لمرزوقي  ويعّلق 

و�لأمكنة، 352/2، وينظر �لمختار من �شعر ب�شار، �س148.

ينظر غريب �لحديث، 501/1.  )1(

من  و�لزيادة  مقروءة،  غير  كلمة  �لمعقوفين  بين  وما  �لثقفي.  عبيد  �أبي  بن  �لمختار  بالكّذ�ب  و�أر�د   ،68/1 ديو�نه،   )2(

�لديو�ن.

يتعّقبه،   وهو  ينزل قديًد�. دعا عليه ر�شول �هلل  �أبا �شفيان، كان  �لمدلجي، يكنى  هو �شر�قة بن مالك بن ُجعثم   )3(

�إذ�  بَك  كيف  �هلل:  ر�شول  له  وقال  �لفتح،  يوم  �أ�شلم  �أماًنا.  له  فكتب  �لخال�س،  طلب  حتى  فر�شه  رجال  ف�شاخت 

�شنة  عثمان  في خالفة  مات  �هلل.  ر�شول  لقول  م�شّدقًا  �شر�قة  �ألب�شهما  بهما  �أتى عمر  فلما  �شو�رْي ك�شرى؟  لب�شت 

ه�شام،  �بن  و�شيرة   ،)916( رقم   ،131/4 و�ل�شتيعاب،   ،)3109( رقم   ،127/4 �لإ�شابة،  ينظر  وع�شرين.  �أربع 

.134/2
مجّزز: قائف معروف له �شاأن. ينظر ل�شان �لعرب، 293/9.  )4(

�لقين، وباعوه  لبني  بغارة  �لجاهلية  �أُخذ في   ، �أ�شامة، مولى ر�شول �هلل  �أبو  �لكلبي،  �شر�حيل  زيد بن حارثة بن   )5(

ف عليه �أبوه وعّمه 
ّ
ب�شوق عكاظ، فا�شتر�ه حكيم بن حز�م لعّمته خديجة، فلما تزوجت ر�شول �هلل وهبت زيًد� له. تعر

فعرفهما، وطلبا من ر�شول �هلل �أن يقبل بالفد�ء، فخيره ر�شول �هلل بال فد�ء، فاختار ر�شول �هلل، �شهد بدًر� وما بعدها، 

وقتل في غزوة موؤتة وهو �أمير، ينظر �لإ�شابة 47/5، رقم )2884(، و�ل�شتيعاب 47/5، رقم )843(.

م ذكره، و�أّمه �أم �أيمن حا�شنة ر�شول �هلل. ولد في �لإ�شالم، وتوفي  �أ�شامة بن زيد، �لحّب بن �لحّب، �أبوه زيد �لمتقدَّ  )6(

له  ره ر�شول �هلل على جي�س كبير. وكان عمر يجّله ويكرمه ويف�شّ ر�شول �هلل وله ع�شرون �شنة �أو ثماني ع�شرة �شنة. �أمَّ

رقم   ،143/1 و�ل�شتيعاب،   ،)89( رقم   ،45/1 �لإ�شابة،  ينظر  معاوية.  خالفة  في  توفي  �لعطاء.  في  �أولده  على 

.)21(
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.
)1(

ـرَّ ر�شول �هلل  بذلك ف�شُ

ْرق و�لخط و�لكهانة: �لعيافة و�لطَّ

.
)2(

ْرق، و�لكهانة ومن علوم �لعرب في �لجاهلية �لعيافُة، و�لخط، و�لطَّ

 .
)3(

فاأّما �لعيافة فزجر �لطائر، وذلك �أن تعتبر باأ�شمائها، وم�شاقطها، ومجاريها، و�أ�شو�تها

:
)4(

قال �ل�شاعر

ــمــى ــل ــض ـــن � ـــي ـــب ـــــر�ن ب ـــــطـــــائ تـــغـــنّـــى �ل

ــن مــــن َغــــــــرٍب وبــــــاِن ــي ــن ــض ــ� ـــى غ ـــل ع

ــمــى ــي ــل ــضُ � بـــانـــت  �أن  �لـــــبـــــاُن  فـــكـــان 

د�ِن)5( غــيــر  �غــــتــــر�ب  ـــرب  ـــغ �ل ــــي  وف

فزجر في �لغرب �لغربة، وفي �لبان �لبين.

 في �نقطاعهم �إلى �ليمن:
)6(

وقال �لكميت لجذ�م

 ،204/2 و�لأمكنة،  و�لأزمنة   ،234/1 �لدر،  ونثر  �س121،  �لقلوب،  وثمار   ،583/4 �لبخاري،  �شحيح  ينظر   )1(

ول�شان �لعرب، 293/9، وبلوغ �لأرب، 262/3، و�لبرهان، �س94.

ق من �لجبت«. ينظر �شنن �أبي د�ود، 229/4، ونثر �لدر، 202/1، و�لترغيب 
ْ
ر في �لحديث: »�لطيرة و�لعيافة و�لطَّ  )2(

و�لترهيب، 64/4، ول�شان �لعرب، 215/10.

ينظر غريب �لحديث، 515/1، ول�شان �لعرب، 261/9.  )3(

ن�شب �بن قتيبة هذين �لبيتين في عيون �لأخبار، 149/1 �إلى �لمعلوط، ون�شبهما �لجاحظ في �لحيو�ن، 440/3 �إلى   )4(

�لعكلي،  �إلى جحدر   414/5 �لفريد،  �لعقد  191/1، و�شاحب  �لكامل،  �لمبرد في  �لم�شرب، ون�شبهما  �شو�ر بن 

ا  174/1، وكان جحدر ل�شً �أ�شعار �لل�شو�س و�أخبارهم،  �لن�شبة �ل�شيد عبد �لمعين �لملوحي في كتابه  وحّقق هذه 

ة، طلبه �لحجاج وعامله باليمامة فُقب�س عليه، ومثل بين يدي �لحجاج �لذي �أجبره على مقاتلة 
ّ
دخل �ل�شجن غير مر

�أ�شٍد �شار فقتله، و�أكرمه �لحجاج. ينظر �أ�شعار �لل�شو�س، 174/1 مع م�شادره.

�لبيتان بال ن�شبة في: مجمع �لأمثال، 195/2، و�لأمالي، 281/1، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ، 16/2، وخز�نة �لبغد�دي،   )5(

209/11، وهما من�شوبان �إلى �لمعلوط في عيون �لأخبار، 149/1، و�إلى �شو�ر بن �لم�شرب في �لحيو�ن، 440/3، 
و�إلى جحدر �لعكلي في �لكامل، 191/1، و�إليه في �أ�شعار �لل�شو�س و�أخبارهم، 193/1، وما بعدها �شمن ق�شيدة 

عّدتها ثالثة وثالثون بيًتا.

�أنَّهم من معّد. ينظر �ل�شتقاق، �س375، ول�شان  اب م�شر 
ّ

مى، وتزعم ن�ش
ْ

�ليمن تنزل بجبال ِح�ش قبيلة من  جذ�م:   )6(

�لعرب، 89/12.
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ــَر عــائــٌف ــي ــطَّ ــزجــر �ل ــو ي وكـــان ��ــضــمــكــم ل

ــــًر� مـــبـــيـّــنـــه �لــــــفــــــاأُل)1( ــــي لــبــيــنــكــُم ط

 جذ�م، و�لزجر فيه �لنجذ�م؛ وهو �لنقطاع، ومن �لغر�ب �أخذ �لغربة، 
)2(

يقول: ��شمكم

.
)3(

وكانو� ي�شّمونه حاتًما؛ لأنَّه يحتم عندهم بالفر�ق 

ثنا �لأ�شمعي قال: �أخبرني �شعد  ثني �أبو حاتم قال: حدَّ . حدَّ
)4(

و�أكثر �لعافة من بني �أ�شد

�بن ن�شر �أنَّ نفًر� من �لجنِّ تذ�كرو� �لعيافة في بني �أ�شد، فاأتوهم فقالو�: �إنَّه �شلَّت لنا ناقة فلو 

�أحدهم، ثمَّ �شارو�   
)6(

 منهم: �نطلق معهم، فا�شتردفه
)5(

لغليِّم َمْن يعيف. فقالو�  �أر�شلتم معنا 

تهم ُعقاب كا�شرة �إحدى جناحيها، فاق�شعّر �لُغليِّم وبكى. فقالو�: ما لك؟ فقال: ك�شرت  فتلقَّ

.
)7(

ر�ًحا، ما �أنت باإن�شيٍّ ول تبغي لقاًحا جناًحا،  ورفعت جناًحا، وحلفت باهلل �شُ

�لــخــط:

زيد  �أبو  ثنا  حدَّ قال:  حاتم  �أبو  ثني  حدَّ ويزجر.  مل،  �لرَّ في  �لز�جر  يخّط  �أن   
)8( و�لخطُّ

يهما �بني عيان، فاإذ� زجر قال: �بني عيان، �أ�شرعا  ين في �لأر�س ي�شمِّ �لأن�شاري �أنَّه يخط خطَّ

:
)10(

. قال �لر�عي - وذكر ِقْدًحا - 
)9(

�لبيان

�أخلَّ به ديو�نه، وهو من�شوب �إليه في غريب �لحديث، 516/2، و�لأزمنة و�لأمكنة، 350/2.  )1(

من هنا �إلى )�لنقطاع( ينقله �لمرزوقي في �لأزمنة و�لأمكنة، 350/2 بحروفه.  )2(

من �أمثالهم: »�أ�شاأم من غر�ب �لبين«، وينظر عن هذ� �لمثل، و��شتقاق لفظة غر�ب: �لم�شتق�شى، 183/1، ومجمع   )3(

�لأمثال، 194/2، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س368، وثمار �لقلوب، �س458، و�لعقد �لفريد، 302/2، و347/5، 

وجمهرة �لأمثال، 559/1، و�لحيو�ن، 316/2و436/3، وتاأويل مختلف �لحديث، �س140.

في ثمار �لقلوب، �س121: »عيافة بني لهب وهم �أزجر �لعرب، و�أعيُفهم«، وفي �لعقد �لفريد، 330/3، قول دغفل   )4(

ابة عن بني �أ�شد: »عافة قافة«، وفي ل�شان �لعرب، 261/9: »وبنو �أ�شد يذكرون بالعيافة، ويو�شفون بها«.
ّ

�لن�ش

م: ت�شغير غالم.
ِّ
ُغلي  )5(

��شتردفه: �أركبه خلفه على �لد�بة.  )6(

ِلقحة؛ وهي ذو�ت  ولقاح: جمع   ،261/9 �لعرب،  ول�شان   ،175/3 �لمجال�س  وبهجة   ،517/2 �لحديث،  ينظر غريب   )7(

�لألبان من �لنوق.

ينظر ل�شان �لعرب، 288/7، ففيه تف�شيل و�ٍف.  )8(

ينظر غريب �لحديث، 403/1، و�لمي�شر و�لقد�ح، �س90، وجمهرة �لأمثال، 39/1، ول�شان �لعرب، 287/7.  )9(

ل. )10( �لِقْدح: �ل�شهم قبل �أن ي�شذب وُين�شَّ
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ــــه ربُّ ر�ح  �إذ�  ـــــاٍف  عـــــطَّ ــــَر  ــــف ــــض و�أ�

ِب)1( �لم�ضهَّ ــو�ء  ــضّ ــ� ــال ب ــاٍن  ــي ع ــا  ــن �ب غـــد� 

بال�شو�ء، فرو�ح  �أتى  فاإذ� ق�شد  فائًز�،  �أنَّه يخرج  به علم  �لقدح  �إذ� ر�ح �شاحب  يقول: 

�شاحبه به دليل على �ل�شو�ء.

�أتاه، وغيره، و�شاأله فخبَّره بكّل ما   
)3(

�لثوري �أنَّ  . ذكرو� 
)2(

�لخّطاط ِحْل�س  وكان منهم 

: كان نبي من  �أبو هريرة عن �لنبي   �لحديث �لذي يرويه 
َّ
ل ذلك علي عرف. وقال: �شهَّ

قال:   ،
)5(

ې{ ې   ې   {ۉ    : وعزَّ جل  �هلل  قول  في  عبا�س  �بن  وقول   .
)4(

يخّط �لأنبياء 

.
)6(

�لخّط

ـْرق: �لـطَّ

وما  وتفّرقه،  و�جتماعه،  بوقوعه،  و�ل�شتدلل   ،
)7(

�لأر�س في  �لح�شى  نثر  رق  و�لطَّ

بها  �شرب  نثرها  �أر�د  �إذ�  لأنَّه  طارق؛  له:  قيل  فاإنَّما  �ل�شعير،  �شاحب  يفعل  كما  �أخبره، 

اد:  َربته بالعود، وقيل لعود �لنجَّ ْرق: �ل�شرب، ومنه قيل: طرقت �ل�شوف �إذ� �شَ �لأر�س، و�لطَّ

 :
)8(

مطر�ق، ولحديد �لحّد�د: ِمطرقة، قال �ل�شاعر

ب: �لم�شوي على �لن�شج ولم ين�شج. ديو�نه، �س15، باختالف ي�شير، �لم�شهَّ  )1(

حل�س: رجل معروف بالزجر و�لخّط. ينظر ل�شان �لعرب، 290/7.  )2(

�شبع  �شنة  ولد  مناة.  عبد  بن  ثور  �إلى  ن�شبة  و�لثوري  �لكوفي،  �هلل  عبد  �أبو  م�شروق،  بن  �شعيد  بن  �شفيان  �لَثوري:   )3(

وت�شعين. كان ثقة ماأموًنا كثير �لحديث، كان ي�شبه �لتابعين في �لورع و�لزهد. توفي �شنة �إحدى و�شتين بالب�شرة. ينظر 

طبقات �بن �شعد، 371/6، ووفيات �لأعيان، 127/2، وتهذيب �لتهذيب، 111/4.

ينظر غريب �لحديث، 403/1، وتف�شير �لقرطبي، 179/16، و�لأو�ئل، �س334، و�لأخبار �لموفقيات، �س362،   )4(

وفي �لعقد �لفريد، 157/4: »وروي عن �أبي ذّر عن �لنبي  �أنَّ �إدري�س �أول َمْن خطَّ بالقلم بعد �آدم «، ول�شان 

�لعرب، 287/7، وتاريخ �لطبري، 170/1، و�لكامل في �لتاريخ، 60/1، وفيهما �أنَّ �إدري�س �أول َمْن خّط بالقلم، 

و�شنن �أبي د�ود، 229/4.

�لأحقاف، 4.  )5(

تنظر في  �أخرى  �أقو�ًل  �بن عبا�س، و�شاقا  ر�أي  179/16، وفيهما  �لقرطبي،  4/13، وتف�شير  �لطبري،  تف�شير  ينظر   )6(

مو��شعها. وينظر غريب �لحديث، 404/1.

�لحز�ة  فعال  من  وهو  بالح�شى،  �ل�شرب   :- �لر�ء  باإ�شكان   - ق 
ْ
ر »و�لطَّ  :580/5 �لحيو�ن،  في  �لجاحظ  يقول   )7(

و�لعائفين«، و�لحز�ة: هم �لكهان، وينظر ل�شان �لعرب، 215/10، ففيه تف�شيل و�ٍف، وغريب �لحديث، 403/1.

هو لبيد بن ربيعة �لعامري.  )8(
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بالح�ضى �لــــطــــو�رُق  ــــدري  ت مـــا  ــعــمــرك  ل

�ضانُع)1( �هلل  مـــا  ــر  ــي ــط �ل ـــــرت  ز�ج ول 

�لـكـهـانـة:

ثنا محمد بن �شالح  ، حدثني يزيد بن عمرو قال: حدَّ  من �لجنِّ
)2(

و�لكهانة �أح�شبها بَرئي

عند  �لكهانة  ُذكرت  قال:  �لليثي  بكر  بن  يزيد  بن  عي�شى  عن  عروة  بن  �لقا�شم  عن  بي  �ل�شَّ

: و�هلل يا ر�شول �هلل، لقد ر�أيت من ذلك عجًبا. قال: 
)3(

ر�شول �هلل ، فقال زبَّان �لعدوي

�أني�شة، فخرجت  لها:  يقال  �أحدهم، وكان  �أنا  �أمي ولدت خم�شة  قال: كانت  »وما هو«؟ 

 في �ليمن، و�نحّطو� من �لجبل، 
)4(

في �شفر، تركتهم معًا، ثمَّ رجعت فوجدتهم قد خف�شو�

فخرجت في �آثارهم حتى نزلت على رجل من بني نهد، فطلعت جويرية له �أمام غنم لها، 

، فلّما ر�آها قال: مرحًبا يا بنّيتي، �نعمي 
)7(

 فوق ]     [
)6(

]    [ 
)5(

على رقبتها علبة

و��شلمي. قالت: قد كان ما قلت، و�أنت مثله، ل زلت في غيث يرفُّ بقُله. قال: �أخبرينا يا 

�أنا فاإنِّي قد رعيت فاأ�شبعت، و�شقيت  �أّما  ُكنَّا بعدك؟ قالت:  بنيَّة كيف كنت بعدنا؟ وكيف 

ولقد  ع�شاًما،  و�شّمته  غالًما،  �مر�أته  ولدت  هذ�  �شيفكم  فاإنَّ  بعدي  �أنتم  و�أّما  فاأرويت، 

�لظهيرة، فهم و�ردون  �ل�شحى، وجلو�  قالو�   ،
)8(

ناقة جذعة �أربعة معهم  فتية  نزلت عليكم 

ديو�نه، �س172، باختالف ي�شير. وفي ديو�ن طرفة بن �لعبد، �س186، �لبيت �لآتي:  )1(

لـــعـــمـــرك مــــا تــــــدري �لـــــطـــــو�رق بــالــحــ�ــضــى

ـــُل ـــاع ف �هلل  ــــا  م ـــر  ـــطـــي �ل ز�جـــــــــــر�ت  ول 

ا.
ًّ
�س للرجل يريه كهانة وِطب

ّ
�لرئي: �لتابع من �لجّن يتعر  )2(

�أبو  �لعدوي... روى حديثه  4/4، رقم )2775(، وفيه: زبان  في �لمخطوط: )�لعدو�ني(، و�أثبتنا ما في �لإ�شابة،   )3(

محمد بن قتيبة، من طريق عي�شى بن يزيد بن د�ر، قال: ذكرت �لكهانة عند �لنبي �شلى �هلل و�آله و�شّلم، فقال زّبان 

ا...«، ولم ي�شق بقية �لخبر.
ً
�لعدوي: يا ر�شول �هلل، لقد ر�أيت عجب

خف�شو�: نزلو� بمنزل و�دع مريح.  )4(

علبة: قدح �شخم من جلود �لإبل.  )5(

)6( كلمتان غير مقروءتين.

كلمتان غير مقروءتين.  )7(

جذعة: هي �لتي ��شتكملت �أربعة �أعو�م ودخلت في �ل�شنة �لخام�شة.  )8(
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فيموتون   ،
)4(

كاّلون وهم  يميلون  ثمَّ   ،
)3(

َنَف�ًشا منه  في�شربون   ،
)2(

غل�شا فيردونه   
)1(

بغوير ماًء 

�أخوهم  �لّلعبة،   
)6(

] قت بيديها، وقالت: ]    �لقدح، و�شفَّ
)5(

�أجمعين. ثمَّ بهرجت

َتَرْين لهم يا بنّية من فرج؟ قالت: نعم، �إن �شار في �لأ�شيل، حتى  ورب �لكعبة. قال: فهل 

، طاب �ل�شر�ب، و�شلم 
)9(

 �ل�شيح
)8(

، في وردهم حتى تهبَّ �لريح، وينفح
)7(

يدركهم بطفيل

ناقتي طردُت، و�شعيت فوجدتهم قد �شربو�  ��شتبطاأت  �إذ�  �لإياب. قال: فخرجت، فكنت 

وهم موتى �أجمعون. فجعل ر�شول �هلل  يعجب.

�أوليائها،  �إلى  وتوحيه  �ل�شمع،  ت�شترق  �ل�شياطين  وكانت  جاهلية،  متقادمة  علوم  وهذه 

، ولي�س هذ� من �لغيب �لذي ��شتاأثر 
)10(

فاأبطلها �هلل بالإ�شالم، وحر�شت �ل�شمو�ت بالنجوم

عيه �لمنجمون، ومن معرفة ما يكون بالق�شا على �لنجم. �هلل به فننكره كما �أنكرنا ما يدَّ

�لـُخـطــَب:

ها �خت�شاًر� حين  �أل�شنة، و�أح�شنها بياًنا، و�أ�شدُّ و�لعرب �أخطب �لأمم �رتجاًل، و�أذلقها 

�لخت�شار.

 
)11(

بني[ �إلى  غ�شان:  �أبو  �إليهم  كتب  �ل�شحارى،  �إلى  ته  وزجَّ �لماء،  مرو  �أهل  منع  ]لّما 
يني �لماء، �أو لت�شبحنَّكم �لخيل، فو�فاهم �لماء قبل �أن يعتمو�. فقال �أبو  ��شتها �أهل مرو ليم�شِّ

�لهيذ�م:

�لـوعــيــُد ل  عـنـَك  يـنبـي  �لـ�ضـدق 

غوير: ت�شغير َغْور؛ وهو �لمطمئن من �لأر�س �لذي �نحدر م�شيله.  )1(

�لَغَل�س: ظالم �آخر �لليل.  )2(

�لَنَف�س: �لجرعة.  )3(

كالّون: متعبون.  )4(

بهرج: رمى و�أ�شقط من يده.  )5(

)6( ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.

)7( طفيل: ت�شغير طَفل؛ وهو وقت غروب �ل�شم�س و��شفر�رها.

)8( ينفح: يفوح وتنت�شر ر�ئحته.

.
ّ
بة وطعم ُمر

ّ
)9( �ل�شيح: نبات �شهلي له ر�ئحة طي

)10( ينظر نهاية �لأرب، 128/3، ول�شان �لعرب، 363/13.

)11( هناك �نقطاع في �لكالم، ولعّله �شقط بمقد�ر �شطر، وما بين �لمعقوفين زيادة من �لعقد �لفريد، 50/1، ي�شتقيم بها 

�لكالم.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   146 24/8/10   12:25 PM



147

ثني خلف �لأحمر قال: ر�أيت �أعر�بيين  ثنا �لأ�شمعي قال: حدَّ ثني �أبو حاتم قال: حدَّ حدَّ

من بني �أ�شد يخا�شمهما رجل من بني يربوع، مري�س �شعيف، وهما يم�شيان، فرحمته من 

 ثم قال:
)1(

] �شحبتهما، وَجَلدهما، فاهتزَّ فقال: �هلل ]  

ـــــا وطــــــــــّاع �لـــثـــنـــايـــا ــــــــا �بـــــــن ج �أن

تعرفاني)2( ـــعـــمـــامـــة  �ل ــــع  �أ�ــــض مـــتـــى 

ه. و�أوماأ باإ�شبعه �إلى عينيه، ففرقا منه، و�أعطياه حقَّ

قال: بلغ قتيبة بن م�شلم �أنَّ �شليمان يريد عزله عن خر��شان، و��شتعمال يزيد بن �لمهّلب، 

�إليه هذه، فاإن دفعها �إلى يزيد فادفع هذه،  �إليه ثالث �شحائف، وقال للر�شول: �دفع  فكتب 

�إليه دفع �لكتاب �لأول، وفيه:  �لر�شول  �لثالثة. فلّما �شار  �إليه  فاإن �شتمني عند قر�ءتها فادفع 

يزيد،  �إلى  �أبيك و�أخيك كيت كيت... فدفع كتابه  �إنَّ من بالئي في طاعة  �لموؤمنين  �أمير  يا 

 على �أ�شر�رك، 
)3(

فاأعطاه �لر�شول �لكتاب �لثاني، وفيه: يا �أمير �لموؤمنين كيف تاأمن �بن دحمة

هات �أولده؟ ف�شتمه، فدفع �إليه �لر�شول �لكتاب �لثالث وفيه: من  ولم يكن �أبوه ياأمنه على �أمَّ

قتيبة بن م�شلم �إلى �شليمان بن عبد �لملك، �شالم على َمْن �ّتبع �لهدى، فاأّما بعد، فو�هلل لأوثقنَّ 

د له عهًد�  . فقال �شليمان: عجلنا على قتيبة. يا غالم، جدِّ
)5(

 ل ينزعها �لمهر �لأرن
)4(

لك �آخيَّة

.
)6(

على خر��شان

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )1(

�لأ�شمعية  مطلع  و�لبيت  )تعرفاني(،  بدل  )تعرفوني(  هي  �لم�شهورة  �لبيت  ورو�ية   ،51/1 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )2(

�لأولى، ولعلَّ �لموؤلف ي�شير �إلى ما د�ر بين �شحيم بن وثيل �لرياحي �شاحب �لبيت، وبين �لأخو�س - بالخاء - وهو 

ياه في �ل�شعر وهما �شابان يافعان،  زيد بن عمرو بن عّتاب، و�لأبيرد وهو �بن �لمعذر بن قي�س بن عتاب، حين تحدَّ

وهو �شيخ كبير، فقال هذه �لق�شيدة يرّد عليهما، ويهز�أ بهما. ينظر تف�شيل هذ� في �لأ�شمعيات، �س17، و�لأغاني، 

134/13، وخز�نة �لأدب، 261/1.
َدَحمة: ��شم �مر�أة، وهي �أمُّ يزيد بن �لمهّلب، قال �أبو �لنجم:  )3(

ـــه ـــم ح ـــدَّ �ل ــــــن  �ب يــمــلــكــنــا  �أن  ـــصِ  ـــ� ـــق ي لـــــم 

يريد يزيد بن �لمهلب. ينظر ل�شان �لعرب، 196/12.  

ة. �لحرمة و�لذمة، جمعها �أو�خي.
ّ
�لآخي  )4(

�لأرن: �لن�شيط �لقوي.  )5(

ينظر �شرح �لنقائ�س، 524/2، وعيون �لأخبار، 196/1، و�لعقد �لفريد، 426/4، و�شرح �لعيون، �س191، و�شرح   )6(

نهج �لبالغة، 268/3.
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: ما ر�أيت �أْبَيَن من �لحّجاج؛ �إن كان ليعلو �لمنبر فيذكر �إح�شانه 
)1(

وقال مالك بن دينار

.
)2(

�إلى �أهل �لعر�ق، وغدرهم و�إ�شاءتهم، حتى �أح�شبه �شادًقا وهم كاذبون

�إنَّ  ، فقال عمرو: 
)4(

 يعيبه، وعنده عمرو بن عتبة
)3(

و�أوقع �لحّجاج يوًما بخالد بن يزيد

فقال  �إليه.  ُي�شبق  لم  بقديم غلب عليه، وحديث  بعده  َمْن  و�أتى على  قبله،  َمْن  �أدرك  خالًد� 

ننال  باأن  ون�شتعطفكم  عليكم،  نغ�شب  باأن  لن�شتر�شيكم  �إنَّا  عتبة،  بن  يا  معتذًر�:  �لحّجاج 

�شنا للذي  منكم، وقد غلبتم على �لحلم فوثقنا لكم به، وعلمنا �أنَّكم تحّبون �أن تحلمو� فتعرَّ

.
)5(

تحّبون

�أبا  يا  : قم 
)6(

�لنا�س يخطبون، فقال لعمرو بن �شعيد قام  ليزيد  �لبيعة  ولّما عقد معاوية 

تاأملونه،  �أمل  معاوية  بن  يزيد  فاإنَّ  بعد،  �أّما  قال:  ثّم  عليه،  و�أثنى  �هلل،  فقام. فحمد  �أميَّة، 

و�إن  �أر�شدكم،  ر�أيه  �إلى  �حتجتم  و�إن  و�شعكم،  حلمه  �إلى  ��شت�شفتم  �إن  تاأمنونه،  و�أجل 

وُقورَع   ،
)8(

فَمَجد ف�شبق، وُموِجَد  �ُشوِبَق   ،
)7(

قارح �أغناكم. جَذع  يده  �إلى ذ�ت  �فتقرتم 

�أميَّة،  �أبا  يا  �أو�شعت  معاوية:  فقال  منه.  �لموؤمنين، ول خلف  �أمير  فهو خلف   ،
)9(

فخرج

.
)10(

فاجل�س

وقال بع�س �لخلفاء لجرير: �إنِّي قد �أعددتك لأمر. فقال: يا �أمير �لموؤمنين، �إنَّ �هلل قد �أعدَّ 

مالك،  بن  �أن�س  عن  روى  كابل،  �شبي  من  �أبوه  كان  ثقة.  ز�هد  ب�شري  مولهم،  �لناجي  �ل�شلمي  دينار  بن  مالك   )1(

و�لأحنف، و�بن �شيرين وغيرهم. مات �شنة �إحدى وثالثين ومئة على خالف. ينظر تهذيب �لتهذيب، 14/10.

ينظر �لبيان و�لتبيين، 394/1، و193/2، ووفيات �لأعيان، 41/2، و�شرح �لعيون، �س183.  )2(

�، �عتزل �ل�شيا�شة من�شرًفا �إلى 
ً
خالد بن يزيد بن معاوية بن �أبي �شفيان، كان �أعلم قري�س في فنون �لِعلم، كما كان �شاعر  )3(

�لِعلم وطلبه. ينظر وفيات �لأعيان، 4/2.

عمرو بن عتبة بن �أبي �شفيان، من �شاد�ت بني �أمية. ُقتل مع �بن �لأ�شعث وعقبه بالب�شرة. ينظر جمهرة �أن�شاب �لعرب،   )4(

�س112.

ينظر عيون �لأخبار، 105/3، و�لعقد �لفريد، 122/6، ونثر �لدّر، 36/3.  )5(

�لمدينة لمعاوية  �أمية بن عبد �شم�س، �لمعروف بالأ�شدق، ولي  �لعا�س بن  �لعا�س بن �شعيد بن  )6( عمرو بن �شعيد بن 

ويزيد، ثم طلب �لخالفة وغلب على دم�شق، قتله عبد �لملك بن مرو�ن بعد �أن �أعطاه �لأمان. ينظر تهذيب �لتهذيب، 

.37/8
جذع قارح: �لبعير �أو �لفر�س �لقوي �لن�شيط، يريد �أنَّه �شاب قادر على تحّمل �لأعباء.  )7(

موجد فمجد: غلب �أقر�نه في �لمجد، ومعالي �لأمور.  )8(

قورع فخرج: جعل منه ِقْدًحا فائًز�، �أي �إنَّه بزَّ �أقر�نه وف�شلهم.  )9(

)10( ينظر عيون �لأخبار، 95/1، و�لأمالي، 71/1، وزهر �لآد�ب، 857/2.
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لك منِّي قلًبا معقوًد� بن�شيحتك، ويًد� مب�شوطة بطاعتك، و�شيًفا م�شحوًذ� على عدّوك، فاإذ� 

.
)1(

�شئت فقل

تني. قال: يا �أمير  ني، ثّم بلغتني وفادتك ف�شرَّ : بلغني فو�تك فغمَّ
)2(

وقال �لماأمون للعتَّابي

�لموؤمنين، لو ُق�شمت هذه �لكلمات على �أهل �لأر�س لو�شعتهم، وذلك �أنَّه ل دين �إّل بك، 

.
)3(

ول دنيا �إّل معك. قال: �شلني. قال: يدك �أطلق بالعطاء من ل�شاني

 لزمته، فقال: �إنَّه قد عظم 
)5(

 على يزيد بن �لمهلَّب في حمالت
)4(

ودخل �لهذيل بن زفر

�شاأنك على �أن ي�شتعان عليك، ول�شت ت�شنع �شيًئا من �لمعروف �إّل و�أنت �أكبر منه، ولي�س 

.
)6(

�لعجب من �أن تفعل، بل �لعجب �أّل تفعل

 عليه، فقال: �إّني �شاألت �لأمير عن غير حاجة. فقال: 
)7( و�شاأل رجل �أ�شد بن عبد �هلل فاعتلَّ

ما حملك على ذلك؟ قال: ر�أيتك تحب َمْن لك عنده ح�شن بالء، فاأحببت �أن �أتعلق منك 

.
)8(

بحبل موّدة

�لـ�ضـعــر)9(:

و�لأعاري�س،  �لأوز�ن،  على  فيه،  �لأعاجم  �لأمم  من  �أحد  ي�شركها  ل  �ل�شعر  وللعرب 

�هلل...«،  عبد  بن  لجرير  قال  »�لمن�شور  �أنَّ  وفيهما   ،874/2 �لآد�ب،  وزهر   ،128/2 �لفريد،  �لعقد  ينظر   )1(

وعيون �لأخبار، 92/1، وفيه: »قال بع�س �لخلفاء لجرير بن يزيد...«، وبهجة �لمجال�س، 95/1، وفيه: »�أنَّ �لمهدي 

قال لجرير بن يزيد«، و�لأمالي، 115/2، و�شمط �لالآلي، 742/2، وفيه حديث طويل.

�لعّتابي: كلثوم بن عمرو �لعّتابي �لتغلبي، من ن�شل عمرو بن كلثوم �ل�شاعر �لجاهلي، ولد �شنة 135 للهجرة، كان   )2(

به �لماأمون، وطاهر بن �لح�شين. توفي قبيل �شنة 229 للهجرة. ينظر �لأغاني، 107/13، 
ّ
ا، وموؤلًفا، قر

ً
� ، وكاتب

ً
�شاعر

وتاريخ بغد�د، 488/12، وتاريخ �لأدب �لعربي، 218/2.

ينظر عيون �لأخبار، 26/3، و�لعقد �لفريد، 100/2، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 863/2، وزهر �لآد�ب، 622/2، و�لتمثيل   )3(

و�لمحا�شرة، �س186، و�لأغاني، 3/12، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ، 181/2، وتاريخ بغد�د، 490/12.

في �لبيان و�لتبيين، 66/2: �لهذيل بن زفر �لكالبي.  )4(

�لحمالت: �لديات و�لغر�مات �لتي يحملها قوم عن قوم.  )5(

ينظر �لبيان و�لتبيين، 66/2، وله تتمة، وعيون �لأخبار، 124/3، وزهر �لآد�ب، 824/2، و�لعقد �لفريد، 255/1،   )6(

وله تتمة، وفيه �أنَّ �لد�خل هو كريز بن زفر.

�عتّل: قّدم �لِعلل و�لأعذ�ر كي ل يعطي.  )7(

ينظر عيون �لأخبار، 126/3، و�لعقد �لفريد، 255/1، وفيه �أنَّ �لم�شوؤول هو خالد �لق�شري.  )8(

ينظر تاأويل م�شكل �لقر�آن، �س14، وما بعدها، و�لقرطين، 161/2، وما بعدها.  )9(
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و�ُشرى  و�لفلو�ت،  و�لرمال،  و�لجبال،  و�لآثار،  �لديار،  وو�شف  و�لت�شبيب،  و�لقو�في، 

ومنثور،  �لكالم  من  ُمطلق  في   
)1(

] �لليل، و�لنجوم، و�إنَّما كانت �أ�شعار �لعجم ]  

في  ذلك  مثل  فتكلَّفو�  و�لعرو�س،  �لوزن  وفهمو�  �لعرب،  �أ�شعار  منهم  قوٌم  بعُد  �شمع  ثمَّ 

�لفار�شية، و�شبَّهوه بالعربية.

 معدن علم �لعرب، ومقرُّ حكمتها، وديو�ن �أخبارها، وم�شتودع �أيامها، و�ل�شور 
)2(

و�ل�شعر

�لنِّفار،  يوم  �لعدل  و�ل�شاهد  مفاخرها،  على  �لمحجوز  و�لخندق  ماآثرها،  على  �لم�شروب 

من  ل�شلفه  عيه  يدَّ وما  �شرفه،  على   - عندهم  له  يكن  لم  وَمْن  �لخ�شام،  عند  �لقاطعة  ة  و�لحجَّ

ت م�شاعيه و�إن كانت م�شهورة، ودر�شت  �لمناقب �لكريمة، و�لفعال �لحميدة - بينَّة منه، �شذَّ

و�شهرها  باأوز�نه،  و�أوثقها  �ل�شعر،  بقو�في  قيَّدها  وَمْن  ج�شاًما.  كانت  و�إن  �لأيام  مرور  على 

، و�أخل�شها من �لجحد، 
)3(

هر بالبيت �لنادر، و�لمثل �ل�شائر، و�لمعنى �للطيف، �أخلدها على �لدَّ

ودفع عنها كيد �لعد�ة، وغ�سَّ بها عين �لح�شود، ولم تزل - و�إن كانت �شغاًر� - ماثلة للعيون، 

:
)4(

حا�شرة للقلوب؛ كما قال �لخريمي

ــــٌة ــــول ــــق ــــع ــــــــه كـــــــلـــــــٌم فــــــيــــــك م ل

ـــــــوف)5( وق ــــٍب  ــــرْك ك ـــوب  ـــل ـــق �ل �إز�ء 

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )1(

يورد �بن قتيبة هذ� �لن�سَّ �إلى بيت �لخريمي في عيون �لأخبار، 158/2.  )2(

 ،143/2 �لأمثال،  ينظر مجمع  �لبالد«.  في   �
ً
و�شائر �لأخبية،  ويلج  �لأندية،  يرد  لأنَّه  �شعر؛  من  »�أ�شير  �أمثالهم:  من   )3(

و535/1، وعقد �بن ر�شيق في �لعمدة، 181/2، وما بعدها باًبا في �شيرورة �ل�شعر.

بن  فهو من مو�لي عثمان  �لخريمي ولًء،  ا  �لتركي جن�شً �أ�شاًل،  �ل�شغدي  بن قوهي،  ان 
َّ

بن ح�ش �إ�شحاق  �لخريمي:   )4(

عمارة بن خريم �لناعم، �شاعر له �لر�ئية �لم�شهورة في رثاء بغد�د، بعد ما حلَّ بها من خر�ب ب�شبب �لقتال بين �لأمين 

مة ديو�نه مع م�شادرها. و�لماأمون. توفي عام 214 للهجرة ببغد�د، تنظر مقدَّ

ديو�نه، �س47، ويعّلق �لجاحظ على هذ� �لبيت بقوله: »... ويظّنون �أنَّ �لخريمي �إنَّما �حتذى في هذ� �لبيت على   )5(

كاأنهن ركب  ثالثة حروف،  قال:  �لموقف؟  لهذ�  �أعددَت  ما  �ل�شالطين:  بع�س  له  قال  �لقريّة حين  بن  �أيوب  كالم 

وقوف: دنيا، و�آخرة، ومعروف«. ينظر �لبيان و�لتبيين، 112/1، وبع�س �ل�شالطين �لو�رد في �لن�ّس هو �لحّجاج بن 

يو�شف، ويرد �لخبر بتف�شيل مع بيت �لخريمي في زهر �لآد�ب، 905/2.
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:
)1(

وقال �لآخر

تــزل ـــم  ل و�لـــمـــ�ـــضـــاعـــَي  ـــَي  ـــو�ف ـــق �ل �إنَّ 

ـــد� ـــري ف �أ�ـــــضـــــاب  �إذ�  ـــام  ـــظ ـــن �ل ـــل  مـــث

هـــــي جـــــوهـــــٌر نــــثــــر فـــــــــاإن �ألَّــــفــــتــــه

ـــــًد� وعــــقــــود� ـــــائ بـــالـــ�ـــضـــعـــر �ــــضــــار ق

ــــى ـــرب �لأل ـــع ــــك كـــانـــت �ل ـــن �أجـــــل ذل م

ــــــوؤدًد� مــــجــــدود� ــــــض يــــدعــــون هــــــذ� �

ُعـــلـــًى �إلّ  ـــى  ـــل ـــُع �ل ـــُم  ـــده ـــن ع وتـــبـــيـــد 

قيود�)2( ــص  ــ� ــري ــق �ل ِمـــــرر  ــا  ــه ل ــت  ــل ــع ُج

:
)3(

ا وقال �أي�شً

حــقــوقــه ـــى  ـــدع تُ كـــالـــمـــعـــروف  �أر  ــــم  ول

ـــُم ـــان ـــغ مــــــغــــــارَم لــــــاأقــــــو�م وهــــــي م

بينها ــر  ــع ــض ــ� �ل ـــــَر  يُ ـــم  ل ـــى،  ـــل ـــُع �ل و�إنَّ 

ــًا لــيــ�ــص فــيــهــا �لــمــعــالــُم ــف لـــكـــالأر�ـــص غ

فــتــغــتــدي ــري  ــض ــ� ي ـــول  ـــق �ل �إلّ  ـــو  ه ومــــا 

ـــــــــــٍه ومــــو��ــــضــــُم لــــه ُغــــــــرٌر فــــي �أوُج

ــة ــاه ــك ـــــو ف ــــا فـــيـــه وه ــــــرى حــكــمــة م يُ

ــُم ــال ــــو ظ ـــه وه ــا يــقــ�ــضــي ب ــم ــى ب ــض ــ� ــق ويُ

هو �أبو تمام �لطائي.  )1(

ديو�نه، �س89-90، طبعة بيروت باختالف ي�شير، وِمرر �لقري�س: �ل�شعر �لمحكم �لقوي.  )2(

هو �أبو تمام �لطائي.  )3(
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مـــا درى ــعــر  ــ�ــض �ل ــهــا  ــنَّ �ــض ـــــاٌل  ِخ ولــــول 

�لمكارُم)1( ــى  ــوؤت ت �أيـــن  ــن  م ــلــى  ــُع �ل ــاة  ــغ بُ

قال: وقد كان في �لعرب قبائل فيها �شرف بالثروة، وفي �لعدد، و�لجود، و�لباأ�س؛ كبني 

 ذو �لتاج، �لذي ذكره �لأع�شى فقال:
)3(

 �لحنفي
)2(

حنيفة بن ُلجيم، منهم هوذة

متَّئٍب)4( ــر  ــي غ يــ�ــضــجــْد  ــــوذة  ه يـــَر  ــــْن  َم

......................................

�أي: ُم�شتٍح، وكان يقال لأبيه و�أعمامه: �لبحور.

على  وغلب  معاوية،  بن  يزيد  موت  بعد  باليمامة  وكان   ،
)5(

�لحروري نجدة  ومنهم 

�لزبير ناحية، و�شّلى  �بُن  باأ�شحابه ناحية، و�شّلى  �لمو�شم ف�شّلى  ثّم و�فى ناحية  �لبحرين، 

.
)6(

محمد بن �لحنفية  ناحية 

 ر�أ�س �لأز�رقة.
)7(

ومنهم نافع بن �لأزرق

، وهو �لذي قتل �أخاه ُقريًبا بجاره، 
)9(

 �أحد �أوفياء �لعرب �لثالثة
)8(

ومنهم عمير بن �شلمى

ديو�نه، 179/3، طبعة م�شر باختالف ي�شير.  )1(

من هنا �إلى قوله: »وعتيبة بن �لنها�س« ينقله �شاحب �لممتع، �س71-72، باختالف ي�شير.  )2(

  ينظر �ل�شتقاق، �س348، و�لعقد �لفريد، 244/2، و�لحيو�ن، 98/1، و�لديباج، �س146، وكتب ر�شول �هلل  )3(

�إلى هوذة ........يدعوه �إلى �لإ�شالم مثلما كتب �إلى �لملوك.

ديو�نه، �س143، وهو �شدر بيت عجزه:  )4(

ــا ــع و�ــض �أو  ــــاِج  ــــت �ل ـــــوق  ف ــب  تــعــ�ــضّ �إذ� 

.....................................

وقد مدح �لأع�شى هوذة بق�شائد غير هذه نجدها في �لديو�ن.

و�لطائف  �ليمن  ملك  �لنجدية،  �لفرقة  ُتن�شب  و�إليه  �لخو�رج،  روؤ�شاء  �أحد  عامر،  بن  نجدة  هو  �لحروري:  نجدة   )5(

�لبالغة،  نهج  �شرح  لة في  و�أخباره مف�شَّ �ل�شتقاق، �س325 و347،  ينظر  تميم وعامر.  وُعمان و�لبحرين وو�دي 

133/4، وما بعدها.
كان ذلك �شنة �شّت و�شتين للهجرة، ينظر تف�شيل ذلك في �أخبار �لدولة �لعبا�شية، �س107.  )6(

نافع بن �لأزرق من �لّدول بن حنيفة، تن�شب �إليه �لأز�رقة وهي من �لخو�رج، ينظر �لمعارف، �س622.  )7(

ت ترجمته.
َّ
عمير بن �شلمى. مر  )8(

�لثنان �لآخر�ن هما �ل�شموءل، و�لحارث بن ظالم، ينظر �لديباج، �س46.  )9(
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.
)1(

ته فيما تقّدم وقد ذكرنا ق�شَّ

ومنهم عبيد بن ثعلبة بن يربوع �لذي يقال له: )رّب َحْجر(، وَحْجر: �ليمامة، وهو كان 

.
)2(

�ختّطها برمحه، و�أنزلها بني حنيفة، ونفى عنها بقايا ط�شم وجدي�س

�أ�شباه  مع  �لجاهلية.  في  مرباًعا  �أربعين  ربَع  وكان   ،
)3(

عبيد بن  م�شلمة  بن  قتادة  ومنهم 

لهوؤلء من ذوي �لأقد�ر، و�لهمم، و�لأخطار.

 ل ُيبتنى 
)4(

ومنهم – مع هذ� – د�خلون عند كثير من �لنا�س في ُجمل �لخاملين، ]فالمجد[

�إّل بالحمد، و�لحمد ل ُيعتقد �إّل بالفعال، و�لفعال ل يظهر �إّل بالمقال.

تهم،  عامَّ دون  �لنا�س  خو��س  عند  ماآثرهم  ف�شارت  �شعر�ء،  حنيفة  بني  في  يكن  ولم 

و�ل�شرف و�ل�شوؤدد مع �شو�د �لنا�س ودهمائهم.

 ل ُيعّدون من �لأ�شر�ف في �لجاهلية �إّل �أبجر بن 
)5(

وهوؤلء بنو عجل بن لجيم �إخوتهم

 �لنازلين حدَّ 
)8(

، وفي �لإ�شالم �إدري�س و�بنه عي�شى
)7(

ار، وعتيبة بن �لنَّها�س ، �أبا حجَّ
)6(

جابر

 ،
)10(

، و�لأغلب �لر�جز
)9(

�أ�شبهان، و�إليهما ينتمي �شرفهم، غير �أنَّ لهم �شعر�ء منهم �أبو �لنَّجم

 ذكرها.
َّ
مر  )1(

َحْجر،  عن  و�ٍف  تف�شيل  وفيها   ،83/1 ��شتعجم،  ما  ومعجم   ،256/2 �لبلد�ن،  ومعجم   ،911/2 �لكامل،  ينظر   )2(

و��شتيطان عبيد بن ثعلبة وقومه فيها.

�ألف  يقود  �أي  ربيعة،  �ري 
ّ
جر �أحد  وهو  �شجاع،  �شريف  حنيفة،  بن  يل  �لدِّ بني  �شاد�ت  من  م�شلمة  بن  قتادة   )3(

د �لقوم وقائدهم. ينظر 
ّ
فار�س، و�لمرباع �لذي يتحّدث عنه �بن قتيبة: هو ربع �لغنيمة �لذي كان ياأخذه باعتباره �شي

�لعقد �لفريد، 342/3، و361، و�شرح �لنقائ�س، 266/1، 318.

كلمة يقت�شيها �ل�شياق.  )4(

 ذكرهم.
َّ
يريد �إخوة بني حنيفة بن ُلجيم �لذين مر  )5(

له خبر مع خالد بن �لوليد في �لأو�ئل، 223/1.  )6(

 خبره مع �لحطيئة وترجمته.
ّ
مر  )7(

)8( �إدري�س بن معقل �لعجلي و�بنه عي�شى من �شاد�ت �أ�شبهان، ووجهائها وماّلك �لأر��شي فيها، حب�س �لحجاج �إدري�س 

ب�شبب �ختالفهما في �أمر �لخر�ج، وكانا من �أجد�د �أبي دلف �لعجلي �لقائد �لمعروف، ن�شاأ �أبو م�شلم �لخر��شاني في 

كنفهما. ينظر عنهما �لمعارف، �س420، و�أخبار �لدولة �لعبا�شية، �س254، وما بعدها.

م عند  از �لدولة �لأموية، مقدَّ �أبو �لنجم: هو �لف�شل بن قد�مة من عجل، كان ينزل �شو�د �لكوفة، ر�جز معروف من رجَّ  )9(

جماعة من �أهل �لِعلم على �لعجاج. ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 603/2، مع م�شادر �لمحقق، ومعجم �ل�شعر�ء، �س310، 

وخز�نة �لأدب، 301/1.

)10( �لأغلب بن ُج�شم من �شعد بن عجل بن لجيم، ر�جز مخ�شرم �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، هو �أول َمْن �أطال �لرجز، 
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، وهو �لقائل:
)1(

و�لعديل بن �لفرخ

ـــــــا لـــنـــقـــري فــــي �لـــ�ـــضـــتـــاء قــبــورنــا و�إن

ـــات �لـــخـــو�فـــِق ـــع ـــّام ــت �ل ــح ــر ت ــب ــض ــ� ون

بال�شعر،  و�أعاله  ذلك،  ف�شّيد  قبره،  عند  و�لإطعام  دقة  بال�شّ �أمر  منهم  رجاًل  عنى  و�إنَّما 

وجعله مفخًر� معدوًد�، و�شرًفا مجدوًد�، هذ� مع ما ب�شطه �هلل به من �أل�شنة �ل�شعر�ء في مديح 

:
)2(

ولد �إدري�س، وت�شييد مناقبهم، وتكبير �شغيرهم؛ كقول �بن جبلة

ـــــــــٍف ـــــــــــو ُدل ـــــا �أب ـــــي ـــــدن �إنـــــــمـــــــا �ل

ـــــــز�ه ومـــــحـــــتـــــ�ـــــضـــــِرْه ـــــــغ ـــــن م ـــــي ب

ــــــــــٍف ـــــــــــى �أبــــــــــــو ُدل فـــــــــــــــاإذ� ولَـّ

ــــا عــــلــــى �أثـــــــــــــــِرْه)3( ــــي ــــدن ــــــــت �ل ولَّ

وكقول رجل من �لأزد فيه �إذ يقول:

رجـــْف عـــد  �لـــرَّ �إذ�  عـــد  �لـــرَّ ــبــهــه  يُــ�ــض

ــْف ــط خ �لــــبــــرق  �إذ�  �لــــبــــرق  ــــه  ــــاأنَّ ك

�أزْف �لـــمـــوت  �إذ�  �لـــمـــوت  كـــاأنـــه 

�لُقُطْف)4( �لــخــيــل  تحمله  ــى  ــوغ �ل ـــى  �إل

ره. ُقتل بنهاوند �شنة 19 للهجرة. ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 613/2 مع م�شادر �لمحقق، و�شمط �لالآلي، 801/2،  وطوَّ

وخز�نة �لأدب، 239/2.

 �إلى قي�شر، و�أعيد �إلى �لحجاج فعفا عنه. 
َّ
�لعديل بن �لفرخ �لعجلي، من �شعر�ء �لدولة �لأموية، هجا �لحّجاج فطلبه ففر  )1(

ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 413/1، مع م�شادر �لمحّقق، و�ل�شتقاق، �س345، وخز�نة �لأدب، 190/5.

ه بهذ� �للقب، 
ّ
�إنَّ �لأ�شمعي هو �لذي لقب ك، وهو �لق�شير �ل�شمين، ويقال  ب بالعكوَّ �بن جبلة: علي بن جبلة �لملقَّ  )2(

ا حافًظا، توفي �شنة 212 للهجرة. تنظر مقدمة ديو�نه مع 
ً
�شاعر من �شعر�ء بغد�د، دخل على �لر�شيد ومدحه، كان ذكي

م�شادرها.

ديو�نه، �س68.  )3(

�لُقُطف: جمع قطوف، وهو �شفة لم�شي �لخيل �لتي تكون متقاربة �لخطو في �شرعة.  )4(
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وقــْف ـــلَّ  ح �أو  �لــمــجــد  ــار  ــض � ــار  ــض � �إن 

ــرْف ــض ــ� ــى �ل ــن ــض ــــى �أ� �نــظــر بــعــيــنــيــك �إل

ـــاه �لأنــــــْف ـــه ـــن ـــمـــجـــد وم ــــة �ل ــــاي وغ

بــكــلــْف �أو  بـــــقـــــدره  ـــا  ـــه ـــال ن هـــــل 

ُدلــْف)1( �أبـي  �ضـوى  �لـنـا�ص  مـن  خـلـق 

.
)2(

مع �أ�شباه لهذ� من �ل�شعـر�ء كثيـرة، فبنو عجل عند جماهير �لنا�س فوق بني حنيفة

�أقو�ًما في �لجاهلية و�لإ�شالم، و�أحظاهم بما �شّير �لمادحون من   رفع �هلل بال�شعر 
)3(

وقد

في  ودّونت  �لعجم،  باأقاليم  وُعرفو�  �لأر�س،   
)4(

باأطر�ر �ُشهرو�  حتى  �لبالد،  في  مد�ئحهم 

كر �أخبارهم، و�ألحق �هلل باأعقابهم وع�شائرهم جميل   �لذِّ
)5(

�شت في ِحَلق �لكتب �آثارهم، وُدرِّ

 ذلك منهم، و�شانه بح�شن �لأدب، وكريم �لأخالق، ونيل �لمروءة، 
)6(

�أفعالهم، فمن �زدرع

ر لنف�شه ما �أ�شلفو�، وَمْن لم يحط ذلك �إبالًغا  ر ما غر�شو�، وزّين بما �أخَّ �شو�، وثمَّ �شيَّد ما �أ�شَّ

 مع �ل�شقوط مزيَّة تقديم ف�شل �آبائه، ومهله �شبقهم، ل يمتنع 
)7(

] به، و�إعالًء ]  

�لنا�س لها من �إكر�مه، ورفع مجل�شه، و�لرقة عليه، و�لعطف بالمعروف �إليه، و�غتفار بع�س 

 
)8(

كر �لجميل، وبذلو� فيه ُمهج �لنفو�س، وعقائل زللـه. ولهذ� و�أ�شباهه رغب �لأّولون في �لذِّ

حّر  ومكابدة  �لم�شير،  ب  ن�شَ �إلى  �لوثير،  و�لمهاد  عة،  و�لدَّ �لخف�س،  عن  ورغبو�  �لمال، 

�لهو�جر، و�ُشرى �لليل، ومقارعة �لأقر�ن، ومنازلة �لأبطال.

�لعقد �لفريد، 307/1-308، بال ن�شبة.  )1(

ينظر �لحيو�ن، 357/1 و380/4.  )2(

من هنا �إلى قوله: »... ومنازلة �لأبطال« ينقله �شاحب �لممتع باختالف ي�شير، �س32، ويقول: »قال عبد �هلل بن   )3(

م�شلم بن قتيبة«، ويعّلق �لمحقق بقوله: »لي�س هذ� �لقول لبن قتيبة في �ل�شعر و�ل�شعر�ء ول عيون �لأخبار«، وهذ� 

ن؛ لأنَّه ينقله من كتاب �لعرب هذ�.
ّ
بي

، وهي �لنو�حي و�لأطر�ف.
ّ
�أطر�ر: و�حدها ُطر  )4(

ِحَلق: جمع َحْلقة.  )5(

ا في نف�شه، في�شيف هذ� �إلى ما ورثه عن �آبائه.
ً
�زدرع: �أن يتخذ �لإن�شان زرًعا لنف�شه، وهنا: �أن يكون �لإن�شان عالي  )6(

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )7(

عقائل: جمع عقيلة، وهي هنا نفائ�س �لأمو�ل وكر�ئمها.  )8(
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؛ 
)2(

دنـا ب�شعـرك، فقال: �فعلو� حـتـى �أقـول : مجِّ
)1(

وقـالـت بنـو تميـم ل�شالمـة بن جنـدل

�لَفَعـال.  قـه  مـا �شدَّ �لمجـد:  رتـبـة  ب�شاحبـه  و�أبلغـه  و�أبقـاه،  و�أنمـاه،  �لمقـال،  �أزكـى  لأنَّ 

:
)3(

ونحـو هذ� من قول �شالمة، قول عمرو بن معدي كرب

رمــاُحــهــم ــي  ــن ــت ــق ــط �أن ـــي  ـــوم ق �أنَّ  فــلــو 

ِت)4( ـــنَّ �لــــرمــــاح �أجــــــــرَّ ـــك نـــطـــقـــُت، ول

رو�  بمدحهم، ولكنَّهم جبنو�، وق�شّ فينطق  �للقاء  يوم  ي�شتعملو� رماحهم  لم  �أنَّهم  يريد: 

و� ل�شانه، كما ُيجرُّ ل�شان �لف�شيل �إذ� �أر�دو� ف�شاله عن �أمه لئال ير�شع. فاأجرَّ

، وقال 
)5(

وحكى �هلل عّز وجل عن خليله ، قال: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ{

، يريد �أنَّ �لقر�آن �شرف لك ولقري�س؛ 
)6(

لنبيه : {ڭ   ۇ     ۇ   ۆۆ   ۈ   ۈ{

�إذ نزل عليك و�أنت منهم، و�شوف ُت�شاألون عن �ل�شكر على ذلك.

بن  �شعد  بن  عوف  بن  ة  مرَّ بن  غيظ  بن  ُن�شبة  بني  من  �شنان  �آُل  بال�شعر:  �هلل  رفع  ن  َفِممَّ

�أتاح لهم من جّيد �شعر زهير  ، وقد كان فيهم �شرف و�شوؤدد، �أظهر �هلل بها لهم ما 
)7(

ذبيان

فيهم؛ كقوله:

تن�ضبهم حــيــن  ــــوهــــم  �أب ـــنـــاٌن  �ـــض قـــــوٌم 

ولــــدو� مـــا  �لأولد  مـــن  وطــــاب  ـــو�  طـــاب

�شالمة بن جندل �شاعر جاهلي قديم، من فر�شان تميم �لمعدودين، كان ي�شف �لخيل فيح�شن، و�أخوه �أحمر �شاعر   )1(

فار�س �أي�شًا. ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 272/1، مع م�شادر �لمحّقق، وخز�نة �لأدب، 29/4.

ينظر عيون �لأخبار، 164/3، و�لعقد �لفريد، 270/5، و�لممتع، �س24.  )2(

 �رتّد، وعاد بعدها �إلى �لإ�شالم، وله 
ّ
عمرو بن معدي كرب �شاعر مخ�شرم، فار�س، �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، �أ�شلم ثم  )3(

 ، مو�قف م�شهودة في �لفتوحات �لإ�شالمية، �ختلف في �شنة وفاته، ولعلَّ �أ�شّحها �أنَّه توفي في �آخر خالفة عمر

تنظر مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.

ا.
ً
ديو�نه، �س73، و�شي�شرح �بن قتيبة �لبيَت �شرًحا و�في  )4(

�ل�شعر�ء، 84.  )5(

�لزخرف، 44.  )6(

ينظر �ل�شتقاق، �س288.  )7(
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ـــوق �لــ�ــضــمــ�ــص مـــن كــرم ــقــعــد ف ـــان يَ لـــو ك

قـــعـــدو� مـــجـــدهـــم  �أو  بـــاأولـــهـــم  ــــــوٌم  ق

�أمـــنـــو� �إذ�  �إنـــ�ـــصٌ  ــو�،  ــب ــض ــ� غ �إذ�  جــــنٌّ 

ُخــــمــــدو� �إذ�  ـــٌل  ـــي ـــهـــال ب وؤون  مـــــــــــرزَّ

ـــٍم ـــَع ـــدون عــلــى مـــا كــــان مـــن ِن مـــحـــ�ـــضَّ

دو�)1( ُح�ضِ مـــالـــه  عــنــهــم  �هلل  يـــنـــزع  ل 

وكقوله في هرم بن �شنان:

ولــــ كـــــان  حـــيـــث  ـــوم  ـــل م ــل  ــي ــخ ــب �ل �إنَّ 

ــــرُم ــــه ه ــــّات ـــى ع ـــل ـــــجـــــو�د ع ـــــكــــنَّ �ل

ــه ــل ــائ ــك ن ــي ــط ــع ــــــذي ي هــــو �لـــــجـــــو�د �ل

فينظلُم)2( �أحـــيـــانًـــا  ـــظـــلـــم  ويُ عـــفـــًو� 

�أر�د: �إن �ُشئل ما ل يجد تحّمل ذلك، و�لظلم و�شع �ل�شيء غير مو�شعه، وَمْن �شاأل مال 

ُينال ول تبلغه �لجدة، فقد ظلم في �ل�شوؤ�ل، وقد غلب زهير على هذ� �لمعنى لم ينازعه �إيّاه 

�إّل كثير؛ فاإنَّه قال:

ــَب مــالــه ــل ــضُ ــري � ــت ــع ـــــت �بــــن لــيــلــى ي ر�أي

ـــيٍّ ومـــ�ـــضـــرِم ـــن مـــ�ـــضـــائـــُل �ـــضـــتّـــى مــــن غ

بها ــد  ــج ت لـــديـــك  تـــوجـــد  �إن  ــُل  ــائ ــض ــ� م

يتظلَّم)3( ـــهـــا  ب يــظــلــم  و�إن  ــــــد�ك  ي

ديو�نه، �س282، باختالف ي�شير.  )1(

ا ين�شد: فيظلَّم بالنون«.
ً
لم( بدل )فينظلم(، وفي �ل�شرح: »قال: و�شمعت �أعر�بي ديو�نه، �س152، وفيه: )فيظَّ  )2(

ديو�نه، �س301، باختالف ي�شير.  )3(
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:
)1(

وكقوله

هــــرم ـــــي  ف ـــــول  ـــــق �ل ــــــــدِّ  وع ذ�  دع 

ـــِر ــــكــــهــــوِل و�ـــضـــيّـــد �لـــحـــ�ـــضْ ـــر �ل خـــي

ــي ــن ــــــر�ة ب ــــْت �ــــــض ــــم ــــل تــــــــاهلل قــــــد ع

ـــــِر ـــــض ـــصِ و�لأ� ـــ� ـــب ـــح ـــــاَن عــــــام �ل ـــــي ذب

�إذ� ــــاع  ــــي ــــج �ل مــــعــــتــــرك  نــــعــــم  �أن 

ـــخـــمـــِر ــــئ �ل ــــاب ــــض ــــار و� ــــت ــــق ُحــــــــبَّ �ل

ـــــــْن كـــفـــيـــت وَمــــــْن ـــم حــــامــــي َم ـــع ـــن ول

ـــِر ـــه ـــّظ ـــى �ل ـــل ــــه يُـــحـــمـــْل ع ـــْل ل ـــحـــم ت

ــــ ــــي مـــحـــافـــظـــة �ل حـــامـــي �لــحــقــيــقــة ف

ـــدِر ـــضَّ ـــ� ـــِب �ل ـــيّ ـــغ ـــى �أمـــــيـــــُن م ـــجـــّل �ـــضُ

ــــ ــــي �ل ـــحـــمـــد ف ـــــُق �لــــنــــيــــر�ن يُ ـــــرّه وم

ــــن �لــــــقــــــْدِر ــــعَّ ــــل ــــر م ــــي ــــــــــــــاأو�ء غ

�إلــــى َخــــــَلــــــْوَت  بــــه  خــــلــــوت  و�إذ� 

ـــِر ـــب ـــُخ ــــب �ل ـــي �لـــخـــلـــيـــقـــة طــــيّ ـــاف ـــض �

مــــتــــ�ــــضــــّرف لـــلـــحـــمـــد مــــعــــتــــرٍف

ـــــــــر�ح لــــــلــــــّذكــــــِر)2( لــــلــــنــــائــــبــــات ي

�أي زهير بن �أبي �شلمى.  )1(

ديو�نه، �س88، باختالف ي�شير.  )2(
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:
)1(

وقد ُيدخل بع�س �لرو�ة فيها بيًتا للم�شّيب بن عل�س

ـــت مــــن �ــــضــــيء �ــــضــــوى بــ�ــضــر ـــن لــــو ك

ــــــدِر)2( ــــــب ـــة �ل ـــل ـــي ر ل كـــنـــت �لــــمــــنــــوِّ

تجاذبه  �لمعنى،  لطيف  �لروّي،  ح�شن  �للفظ،  متخيَّر  �لنحت،  جّيد  �ل�شعر  كان  و�إذ� 

�لنا�س، وقد جمع هذ� �ل�شعر هذه �لف�شائل كلَّها.

�لر�شيد فا�شتن�شده هذه �لق�شيدة، فا�شتح�شنها، وقال:  وكان رجٌل من �لرو�ة دخل على 

�أن يقول مثل هذ� �ل�شعر. فقال �لرجل: وذهب - و�هلل - َمْن  َمْن ُيح�شن  ذهب - و�هلل - 

.
)3(

ي�شتحقُّ �أن يقال فيه مثله! فاأمر باإخر�جه، و��شتجهله �لنا�س

، قال �لم�شيِّب بن عَل�س:
)4(

قيبة ن ُرفع بال�شعر: ذو �لرَّ وممَّ

ــم ــه ــل ــع ولــــقــــد بــــلــــوت �لـــفـــاعـــلـــيـــن وف

ــــك فـــ�ـــضـــُل ــــال ــــة م ــــب ــــيَّ ق ــــرَّ ــــذي �ل ــــل ف

ــــٌة ــــف ــــل ــــت ــــــــاه مـــــخـــــلـــــفـــــٌة وم كــــــــفَّ

وعـــــــطـــــــاوؤه مـــــتـــــخـــــرِّق جـــــــــــزُل)5(

ب 
ّ
ب بن عل�س، �شاعر جاهلي لم يدرك �لإ�شالم، و�لم�شيب لقب، و��شمه زهير بن عل�س، و�إنَّما لقِّب �لم�شي

ّ
�لم�شي  )1(

ببيت قاله، وهو من �شعر�ء بكر بن و�ئل �لمعدودين، وهو خال �لأع�شى، وكان �لأع�شى ر�ويته، و�أحد �ل�شعر�ء �لمقّلين 

لو� في �لجاهلية، ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 174/1، وما بعدها مع م�شادر �لمحّقق، وخز�نة �لأدب، 240/3،  �لذين ُف�شِّ

و�شرح �شو�هد �لمغني، 110/1.

�لأدب،  177/1، و�لم�شون في  �ل�شعر و�ل�شعر�ء،  ب في 
ّ
�لم�شي �إلى  �لبيت في ديو�ن زهير، �س95، وهو من�شوب   )2(

�س199، و�لحما�شة �لب�شرية، 448/1، وينظر هام�س �لحما�شة عن ��شطر�ب �لن�شبة.

في �لبيان و�لتبيين، 258/2، �أنَّ �لحادثة وقعت �أمام �لمهدي، وجعلها �لجاحظ من خطاأ �لعلماء.  )3(

قيبة: مالك بن �شلمة �لخير بن ق�شير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن �شع�شعة، فار�س، �شجاع. ��شتنقذ حاجب 
َّ
ذو �لر  )4(

�بن زر�رة من �لزهدمين: زهدم وقي�س �لعب�شيين. عّده �لجاحظ من �لبر�س �لأ�شر�ف، و�لروؤ�شاء �لمتّوجين و�لوق�س، 

 ،143/5 �لفريد،  550/2، و�لبر�شان و�لعرجان �س86 و428، و�لعقد  �لنقائ�س،  ينظر �شرح  �لعنق.  �لق�شير  وهو 

و�ل�شتقاق، �س280، ومعجم �ل�شعر�ء، �س360، ول�شان �لعرب، 279/12.

ب في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 174/1، وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 559/2، و�لبر�شان و�لعرجان، 
ّ
�لبيتان من�شوبان �إلى �لم�شي  )5(

�س86، وهما بال ن�شبة في �لكامل، 598/2.
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ومنه: �أخلف و�أتلف.

ن ُرفع بال�شعر: بنو بدر، قال فيهم حاتم طّيئ: وممَّ

ــا ــن ــت ــض ــ� ــي ــع م ــــــًة  ــــــاره ك كـــــنـــــِت  �إن 

ــــــدِر ــــــي بــــنــــي ب ـــــا فــــحــــّلــــي ف ـــــات ه

ــــهــــم ــــت ــــــــدى �أعــــنَّ �لــــ�ــــضــــاربــــيــــن ل

ـــجـــري و�لــــطــــاعــــنــــيــــن وخــــيــــُلــــهــــم ت

ـــ ــع ــن جــــاورتــــهــــم زمــــــن �لـــفـــ�ـــضـــاد ف

ــــي �لـــــــــاأو�ء و�لـــُعـــ�ـــضـــِر ــــحــــيُّ ف ــــم �ل ـ

ـــى َحــــَلــــب �لــــلــــقــــاء مــعــا ـــل ــــْبــــر ع �ــــضُ

�لفقِر)1( ـــــة  �أعـــــفَّ �لـــفـــ�ـــضـــال  جـــيـــُف 

ـــر ولـــم ـــي ـــم ـــن ــــمــــاء �ل ــــال ـــقـــيـــت ب و�ـــضُ

�لجفِر)2( ـــاأة  ـــم ح ]�ألط�ص[  ــــــرك  �أت

ـــم ـــــدّي ول ـــــن ــــــــى �ل ــــي �أول ــــت ف ــــي ودع

ــــــــــزِر)3( ــــن خ ــــي ــــاأع ــــــــــيَّ ب يُــــنــــظــــر �إل

، فاأعرب عن ف�شلهم �ل�شاكرون، 
)5(

 ل يقولون من �ل�شعر �شيًئا
)4(

وكان بنو بدر مفحمين

و�أغناهم عن تعد�د محا�شنهم �لمادحون.

�أخلَّ �لديو�ن بهذ� �لبيت.  )1(

في �لمخطوط )�ألطم(، وما �أثبتناه من �لديو�ن، و�ألط�س: �أمار�س و�أعالج، وحماأة �لجفر: �لطين �لأ�شود في �لبئر.  )2(

ديو�نه، �س204-205 باختالف في �لترتيب وبع�س �لألفاظ.  )3(

�لُمفحم: �لذي ل يقول �ل�شعر.  )4(

نزل حاتم على عيينة بن ح�شن بن حذيفة بن بدر، وزمن �لف�شاد �لذي ورد في �ل�شعر: حرب هاجها حنا�س بن �أبي   )5(

كعب �لغوثي بين جديلة وثعل، طالت فاعتزلها حاتم. ينظر ديو�ن حاتم، �س204، و�لأخبار �لموفقيات، �س460، 

و�لأمالي، 169/1، و�شمط �لالآلي، 789/2.
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 عليه - و�إن قال 
)1(

ر للقائل، ز�ٍر ومن عجيب �ل�شعر �أنَّ مديح �لنف�س و�لثناء عليها مهجَّ

حًقا- �إّل في �ل�شعر، و�إنَّما جاز فيه؛ لأنَّهم �أر�دو� تخليد �أخبارهم، وتعد�د �أيامهم فلم ي�شلو� 

�إلى ذلك �إّل بالتدوين، ول ديو�ن لهم �إّل بال�شعر؛ �إذ كانو� �أميِّين. وكلُّ َمْن خبَّرك عن نف�شه 

بمدحه،  �تَّ�شل  و�إن  ذكره  يقبح  فلي�س  عرفته،  ما  به  �إخباره  ولول  علمه،  �إلى  تحتاج  باأمر 

 : ولهذه �لعلِّة مدحت �لأنبياء �أنف�شها مع تو��شعها هلل، و�أخذها باأدب �هلل، فقال يو�شف

، وقال ر�شول �هلل : »�أنا �شّيد ولد �آدم ول 
)2(

{ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ{

ى  قت، وزّكيت، �إذ� �أر�د �أن يتاأ�شَّ «، وكذلك قول َمْن يقول: �شمت، و�شلَّيت، وت�شدَّ
)3(

فخر

به �لم�شلمون، ويقتفي �أثره فيه �لآخرون.

، وعامر وعلقمة �بنا هوذة بن �شما�س، وبغي�س بن 
)4(

ن ُرفع بال�شعر: بنو �أنف �لناقة وممَّ

 �لذي تحّول �إليه �لحطيئة عن جو�ر �لزبرقان بن بدر، وقال:
)5(

عامر

رجـــًا ر�أى  �أن  بــغــيــ�ــصٍ  ــــُب  ذن كـــان  مـــا 

�ــضــا�ــِص مــ�ــضــتــوعــٍر  فـــي  ــص  ــا� ع حـــاجـــٍة  ذ� 

ـــــو� ِقــــــــــر�ه وهــــــّرتــــــه كــــابـُـــهــــُم ـــــلُّ م

حـــــوه بــــاأنــــيــــاٍب و�أ�ـــــضـــــر��ـــــِص)6( وجـــــرَّ

ي �أنف �لناقة لأنَّه �أكل ر�أ�س  ، و�إنَّما �ُشمِّ
)7(

وكان ��شم �أنف �لناقة حنظلة بن قريع بن كعب

�إلى هذ� �ل�شم، ويرونه نبًز�،  �أن ُيعزو�  ، وكان ولده يكرهون 
)8(

�أنفه م كل �شيء  بعير، ومقدَّ

في �لمخطوط: )ز�ري(، وقوله: مهجر وز�ٍر؛ �أي �إنَّ مادح نف�شه ينق�شها من حيث ل يحت�شب.  )1(

يو�شف، 55.  )2(

ينظر تاأويل مختلف �لحديث، �س116، ويقول �بن قتيبة: »و�إنَّما �أر�د �أنَّه �شيد ولد �آدم يوم �لقيامة؛ لأنَّه �ل�شافع يومئذ،   )3(

و�ل�شهيد، وله لو�ء �لحمد و�لحو�س«، وطبقات �بن �شعد، 20/1.

ينظر �ل�شتقاق، �س255.  )4(

ا.
ً
ينظر �ل�شتقاق، �س256، وفيه �أنَّ �لثالثة كانو� �أ�شر�فًا في قومهم، ووفد بغي�س على ر�شول �هلل  ف�شّماه حبيب  )5(

ديو�نه، �س48-49. وم�شتوعر: مكان وعر، و�شا�س: �لمكان �لمرتفع �لغليظ.  )6(

في ديو�نه �لحطيئة، �س15: هو جعفر بن قريع بن عوف بن كعب، ويورد ق�شة مختلفة عّما ورد في �لمتن فلتنظر   )7(

هناك.

ينظر ل�شان �لعرب، 13-12/9.  )8(
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حتى قال �لحطيئة:

قـــــوٌم هـــم �لــــر�أ�ــــص و�لأذنــــــــاب غــيــرهــُم

�لذنبا)1( ــة  ــاق ــن �ل ـــاأنـــف  ب ــّوي  ــض ــ� ي ومــــن 

ْرفه �إيّاه  فكانو� بعد ذلك يكرهون �أن ُين�شبو� �إّل �إليه، وز�د �هلل في �شهرتهم وذكرهم، و�شَ

.
)2(

َرفه �إليه �إلى �لوجه �لذي �شَ

 
)3(

فتحيَّف و�لإ�شالم،  �لجاهلية  في  �أقو�ًما  بالهجاء  بالمديح كذلك و�شع  �هلل  رفع  وكما 

�لجميع،  عند  معروفين  �لهجاء  بَو�ْشم  ف�شارو�  ف�شائلهم،  على  �لنق�س  و�أدخل  محا�شنهم، 

بني  �أن�شاب  من  يعلمون  �إنَّما  �لنا�س  فجمهور  �لخو��س.  عند   
)4(

مقروفين �لمناقب  وبتلك 

ُنمير قول جرير:

ــــن نـُــمـــيـــٍر ـــــرف �إنَّــــــــك م ـــغـــ�ـــصّ �لـــــطَّ ف

ـــــا)5( كـــــاب ول  ـــغـــت  ـــل ب كـــعـــبًـــا  ـــــا  ف

، ومتعلِّق على عائب، ومثاًل م�شروًبا، حّتى قال 
)6(

وقد �شار هذ� �لبيت �ُشبَّة كلِّ حادب

 لآخرين:
)7(

قائل

ــي ــائ ــج ـــًة ه ـــع ـــض ــــوف يـــزيـــدكـــم � ــــض و�

نُميِر)8( بـــنـــي  ـــاُء  ـــج ـــه �ل ـــع  و�ـــض كـــمـــا 

ديو�نه، �س15، وفيه: )�لأنف( بدل )�لر�أ�س( ولعلَّها �أليق بالبيت و�لخبر.  )1(

ينظر �لبيان و�لتبيين، 38/4، و�لعقد �لفريد، 347/3 و328/5، وثمار �لقلوب، �س354، وزهر �لآد�ب، 19/1،   )2(

و�لعمدة، 50/1.

ف: �أخذ من �ل�شيء ونّق�شه.
ّ
تحي  )3(

ين.
ّ
مي

ْ
مقروفين: متّهمين، َمر  )4(

ديو�نه، �س63، وينظر �لممتع، �س243.  )5(

�لحادب: �لمتعّلق بال�شيء �لمالزم له.  )6(

هو محمد بن منذر مولى بني �شبير، يقول هذ� �لبيت في هجاء ثقيف. ينظر زهر �لآد�ب، 22/1، وُن�شب �لبيت في   )7(

�لعقد �لفريد، 239/5، �إلى �أبي تمام، ولي�س في ديو�نه.

�لبيت بال ن�شبة في �لبيان و�لتبيين، 35/4، و�لحيو�ن، 364/1.  )8(
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:
)1(

وقال �آخر

ـــي نُــــمــــيــــٌر ـــن ـــل ـــت ـــق ـــت وتــــــوعــــــدنــــــي ل

هجاها)2( ــــــْن  َم ـــٌر  ـــي ـــم نُ ــت  ــل ــت ق مـــتـــى 

و�هلل  ُنمير،  بني  يا  فقالت:  باأب�شارهم،  فرموها  ُنمير  بني  من  بجماعة  �أعر�بية  ت  ومرَّ

بقول  ول   ،
)3(

ڍ{ ڇ   ڇ   ڇ    {ڇ   �هلل:  بقـول  ل  بو�حـدة؛  �أخذتـم  ما 

�ل�شاعر:

ــــن نـُــمـــيـــٍر ـــغـــ�ـــصّ �لـــــّطـــــرف �إنَّــــــــك م ف

ـــا ـــاب ك ول  بــــلــــغــــت  ــــاً  ــــب ــــع ك ــــــا  ف

.
)4(

فا�شتحيا �لقوم و�أطرقو�

�لفز�ري على بغلة، فقال له عمر: غ�سَّ من   عمر بن هبيرة 
)5(

ُنمير و�شاير رجل من بني 

، �إنَّها مكتوبة. �أر�د �بن هبيرة قول جرير: بغلتك. فقال �لنميري: كالَّ

ــــن نـُــمـــيـــٍر ـــــرف �إنَّــــــــك م ـــغـــ�ـــصّ �لـــــطَّ ف

...........................................

هو �أبو �لرديني �لعكلي كما في �لحيو�ن، 364/1، و�لأغاني، 246/24، �أو برد بن حاب�س كما في �لحما�شة �لب�شرية،   )1(

.251/2
�لبيت بال ن�شبة في �لبيان و�لتبيين، 35/4، و�لأغاني، 183/20.  )2(

�لنور، 30.  )3(

ينظر �لبيان و�لتبيين، 36/4، ويعّلق �لجاحظ بقوله: »و�أخلق بهذ� �لحديث �أن يكون موّلًد�، ولقد �أح�شن َمْن ولّده«،   )4(

�لم�شكتة،  و�لأجوبة   ،21/1 �لآد�ب،  وزهر   ،51/1 و�لعمدة،   ،41/4 �لفريد،  و�لعقد   ،85/4 �لأخبار،  وعيون 

و�لموؤ�ن�شة،  و�لإمتاع   ،272/3 �لأرب،  ونهاية   ،860/1 �لالآلي،  و�شمط   ،171/1 �لمعاني،  وديو�ن  �س119، 

.167/3
161/3، و�لنميري هو �شريك  21/1، و�لممتع، �س290، و�لفا�شل، �س50، ونهاية �لأرب،  ينظر زهر �لآد�ب،   )5(

�بن عبد �هلل، وعيون �لأخبار، 202/2، و�لعقد �لفريد، 468/2، وفيهما �شنان بن مكمل �لنميري، و�شمط �لالآلي، 

.861/2
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:
)1(

و�أر�د �لنميري قول �لآخر

ــه ب ـــــوَت  خـــــل ـــــا  فــــــز�ريًـّ تــــاأمــــنــــنَّ  ل 

باأ�ضياِر)2( ــا  ــه ــب ــت و�ك ــك  ــض ــو� ــل ق ــى  ــل ع

�أبـا  مـعـاويـة  منـهـم   و�أنَّ   ،
)4(

�لعـرب جمـر�ت  من  جمـرة  نميـًر�  �أنَّ   
)3(

يعلمـون ول 

بن  منهم خليف  و�أنَّ   ،
)5(

ل�شـوؤدده )�لــرئيـــ�س(  �لجـاهليـة:  فـي  له  يـقـال  وكـان  �لـر�عـي، 

، و�أنَّ منهم في �لإ�شالم همام بن قبي�شة �لذي 
)6(

عبد �هلل بن �لحارث �لذي فرق باهلة وغنيًّا

هه �إلى �بن �لزبير، و�أنَّ منهم عبد �لرحمن بن �أبان �لخطيب، وكان  كان يزيد بن معاوية وجَّ

على ثغر فار�س، وفيه يقول �ل�شاعر:

ـــُب ـــْن ـــــر َج ـــــي ـــص َجــــْنــــٌب و�لأم ـــا� ـــن �ل

�لقلُب)7( ــــــت  و�أن �لـــجـــنـــاحـــان  ــا  ــم ه

 .
)8(

ن و�شعه �لهجاء: بنو �لعجالن بن عبد �هلل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن �شع�شعة وممَّ

:
)9(

يقول فيهم �لنجا�شي

ت ترجمته.
َّ
هو �بن د�رة، �شالم بن م�شافع، وقد مر  )1(

�لبيت من�شوب �إلى �شالم في: �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 401/1، وزهر �لآد�ب، 21/1، و�لكامل، 988/2، ومجمع �لأمثال،   )2(

�لأمثال،  203/2و214، وجمهرة  167/3، و�لممتع، �س286، وعيون �لأخبار،  197/1، و�لإمتاع و�لموؤ�ن�شة، 
288/2، وخز�نة �لأدب، 266/3، و�شمط �لالآلي، 862/2، و�لإ�شابة، 4/5، و�لحما�شة �لب�شرية، 297/2، وينظر 
فيها مزيد من �لتخريج. وكتب �لد�بة: خزم حياءها بحلقة من حديد لئال ُينزى عليها، ينظر ل�شان �لعرب، 701/1، 

ا ببني فز�رة؛ لأنَّهم كانو� ُيرمون بغ�شيان �لإبل. وفيه �لبيت، وي�شاق هذ� �لبيت تعري�شً

و�نقطع  نمير...«،  �أن�شاب  من  يعلمون  �إنَّما  �لنا�س  بقوله: »فجمهور  بد�أه  �لذي  ذ�ك  هنا،  �لموؤلف كالمه  ي�شتاأنف   )3(

ب�شبب ح�شده تلك �ل�شو�هد �ل�شابقة.

ة، وبنو حارث، وبنو 
ّ
�لجمر�ت هي �لقبائل �لتي تجمّعت في �أنف�شها، ولم ُيدخلو� معهم غيرهم، وهي ثالث: بنو �شب  )4(

نمير، و�أطفئـت �لأولـى و�لثانية لأنَّها تحالفت مع غيرها، وبقيت بنو نمير جمرة وحدها، ينظر �لديباج، �س77، 

و�لحيو�ن، 123/5، و�لكامل، 778/2، و�لعقد �لفريد، 367/3، وثمار �لقلوب، �س160.

ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 415/1، وخز�نة �لأدب، 150/3.  )5(

ينظر �ل�شتقاق، �س269، وجمهرة �أن�شاب �لعرب، �س255.  )6(

�ل�شطر �لأول وحده بال ن�شبة في ل�شان �لعرب، 278/1، وفيه: »كاأنَّه عدله بجميع �لنا�س«.  )7(

بنو �لعجالن: قبيلة �شخمة. ينظر جمهرة �أن�شاب �لعرب، �س288، و�ل�شتقاق، �س297.  )8(

ت ترجمته.
َّ
�لنجا�شي: مر  )9(
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ـــــة وذلَّ لـــــــوؤم  �أهـــــــل  عـــــــادى  �هلل  �إذ� 

ــان رهــــَط �بــــن مــقــبــِل ــج ــع ــي �ل ــن ـــعـــاِد ب ف

ــــة ــــذمَّ ب ـــــــدرون  ـــــــغ ي ل  ـــــلـــــٌة  ـــــيِّ ـــــب ُق

خـــــردِل ـــة  ـــبَّ ح ـــا�ـــص  ـــن �ل ــون  ــم ــل ــظ ي ول 

عــ�ــضــيّــًة �إلّ  �لــــمــــاء  يــــــــردون  ول 

ــِل ــه ــْن َم ــــلِّ  ك ـــن  ع �لــــــــُوّر�د  �ـــضـــدر  �إذ� 

ـــكـــاب �لــ�ــضــاريــات لــحــوَمــهــم تــعــاف �ل

ــن مـــن كــعــب بـــن عــــوٍف ونــهــ�ــضــِل ــل ــاأك وي

لــقــيــلــه �إلّ  ـــان  ـــج ـــع �ل ـــي  ـــمِّ ـــضُ � ـــــا  وم

و�عــجــِل �لعبد  ــا  ــه �أيّ و�حــلــب  �لــِقــعــب  خــذ 

�لأعقاب  عليهم، وعلى  ب�شوء جنايته  لعلمهم  مبلغ؛  منهم كلَّ  بلغ  �ل�شعر  وقد كان هذ� 

ان بن ثابت،  بعدهم، حتى ��شتعدو� عمر بن �لخطاب على �لنجا�شي، فاأدخل بينه وبينهم ح�شَّ

�أخبار  �لموؤلَّف في  �إن عاد، ولهذ� حديث �شتقف عليه في كتابي هذ�  عده بقطع ل�شانه  وتوَّ

 �إن �شاء �هلل.
)1(

�ل�شعر�ء

ولم يكن في بني �لعجالن �شرٌف مذكور، و�إنَّما �ل�شرف في �إخوتهم ق�شير بن كعب، منهم 

 .
)4(

بعير باألف  منه  نف�شه  ففدى   ،
)3(

جبلة يوم  زر�رة  بن  حاجب  �أ�شر  �لذي   
)2(

قيبة �لرَّ ذو  مالك 

و�لعمدة،   ،176/1 �لمعاني،  318/5، وديو�ن  �لفريد،  و�لعقد   ،330/1 و�ل�شعر�ء،  �ل�شعر  في  و�ل�شعر  �لخبر  ينظر   )1(

52/1، وزهر �لآد�ب، 19/1، ومجال�س ثعلب، 431/1، و�لممتع، �س309.
ت ترجمته.

َّ
مر  )2(

يوم جبلة: من �أيام �لعرب �لم�شهورة في �لجاهلية، كان قبل �لإ�شالم بخم�س و�أربعين �شنة، �أو �أربعين �شنة، وفيه �لتقت   )3(

نت فيه بنو عامر، وحلَّت �لهزيمة بتميم، وُقتل لقيط بن زر�رة،  تميم و�أحالفها ببني عامر في �شعب جبلة �لذي تح�شَّ

ل، 372/5 مع م�شادره. و�أ�شر حاجب. يظر �شرح �لنقائ�س 404/2، و�لمف�شّ

�شار هذ� �لفد�ء مثاًل من �أمثالهم فقيل: »�أغلى فد�ًء من حاجب بن زر�رة«، وذكر �لزمخ�شري �أنَّه �فتدي باألفي ناقة، و�ألف �أ�شير،   )4(

ولم ُي�شمع بملك �أو �شوقة �فتدي بفد�ئه. ينظر �لم�شتق�شى، 263/1، ومجمع �لأمثال، 430/2، وتمثال �لأمثال، 239/1، 

و�لعمدة 204/2، و�لكامل، 597/2، وجمهرة �لأمثال، 88/2، و�لديباج، �س113، و�شرح �لنقائ�س، 550/2.
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.
)1(

ومنهم هبيرة بن عامر �لذي �أخذ �لمتجّردة �مر�أة �لنعمان �أ�شًر� فنكحها

:
)2(

 وباهلة، يقول زيد �لخيل
ٌّ

وممن و�شعه �لهجاء: غني

ـــى غـــنـــيٍّ ـــل ـــخـــيـــب ع ـــُة َمــــــــْن ي ـــب ـــخـــي ف

ــــر و�لـــــركـــــاب ــــضُ ــــ� وبــــاهــــلــــة بـــــن �أع

ــًر� ــي ــض ــ� ق �أدَّى  مــــن  �لــــُغــــْنــــَم  ى  و�أدَّ

ــــرى كـــــــاِب)3( ــــض ـــت لــــه �أ� ـــان وَمـــــــْن ك

�أنَّه �أر�د: َمْن غز�  رى فيلحق بالح�شي�س؛ وهو  وفي هذ� معنيان: �أحدهما ي�شقط من �لذُّ

ن �أر�دهم، وجعلهم بمنزلة  فخاب و�أخفق، كرَّ على غنيٍّ وباهلة فغنم؛ لأنَّهم ل يمتنعون ممَّ

ن �أر�دها. و�لقول �لآخر: �أنَّه َمْن �شار في يده �أ�شير  �لركاب، وهي �لإبل؛ لأنَّه ل �متناع بها ممَّ

، و�إنَّما �لغنائـم َمْن �أ�شـر من ق�شير ومن كالب.
)4(

من باهلة وغني فقـد خاب لقلَّة فد�ئـه

في  يعني  �هلل؟  ر�شول  يا  دماوؤنا  �أتتكافاأ   : للنبي  قال   
)5(

رجاًل �أنَّ  عبيدة  �أبو  وذكر 

ة، �أو �ثنتين، فقال: »نعم، ولو قتلت رجاًل من باهلة  �لق�شا�س. فقال: »نعم«. فاأعاد ذلك مرَّ

 �أنَّه 
)7(

ا. ومـا �أ�شّك في ]        [ هـر، لو كـان حقَّ . وهذ� قا�شمـة �لظهـر، وعار �لدَّ
)6(

لقتلتـك«

ينظر �شرح �لنقائ�س، 571/2، ففيه تف�شيل و�ٍف.  )1(

 بزيد �لخيل لكثرة خيله، 
ّ
هو زيد بن مهلهل بن يزيد �لطائي، �شاعر مخ�شرم، �أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم، و�أ�شلم، و�شمي  )2(

�إّل كان دون ما  ف لي رجل قط فر�أيته   فقال له: »ما و�شِ وطول طر�ده بها، وقيادته لها. وفد على ر�شول �هلل 

و�شف به �إّل �أنت؛ فاإنَّك فوق ما قيل فيك«، وهو من �لموؤلفة قلوبهم. �خُتلف في �شنة وفاته. تنظر مقدمة ديو�نه مع 

م�شادرها.

ديو�ن، �س40-41، وفيه )بغير( بدل )خيب(، ولعلها �أكثر مالءمة مع �ل�شياق. وي�شف �بن قتيبة في �ل�شعر و�ل�شعر�ء،   )3(

288/1، هذين �لبيتين باأنَّهما من خبيث �لهجاء.
، مّما لقيت 

ّ
ى، و�لمحروم، و�لمظلوم مثل باهلة، وغني يقول �لجاحظ في �لحيو�ن، 359/1: »... و�لمبتلى، و�لملّقّ  )4(

�آلة لمد�رج �لأقد�م، ينكب فيها كّل �شاٍع، ويعثر بها كّل ما�ٍس«، وينظر  �ل�شعر�ء، وحتى كاأنَّهم  من �شو�ئب �شهام 

�لكامل، 897/2-898، ونور �لقب�س، 125، وما بعدها.

في نور �لقب�س، �س125 �أنَّ هذ� �لرجل هو �لأ�شعث بن قي�س �لكندي، وهو �شحابي وفد على ر�شول �هلل  في   )5(

�شبعين من كندة. ينظر �أ�شد �لغابة، 98/1، و�شير �أعالم �لنبالء، 39/2.

ينظر نور �لقب�س، �س125، ففيه هذ� �لخبر.  )6(

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )7(
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عاًر�  تبقى  كلمة  ُير�شل  �أن  من  لل�شانه  و�أ�شون  به،  و�أعلم  �أخوف هلل،    لأنَّه  مو�شوع؛ 

؛ بمثـل 
)1(

ا، و�شـرًفا وعلًما فيها خيًر� جمًّ قبيلة قد جعل �هلل  و�شيًنا على م�شلم، ف�شاًل عن 

 �ل�شاهد على ن�شب 
)3(

 �شاحب ر�شول �هلل ، و�لم�شتورد بن قد�مة
)2(

�أبي �أمامـة �لباهلي

 �لذي قال له �أبو مو�شى �لأ�شعري: �إنَّ باهلة كانت ُكر�ًعا، فجعلتها 
)4(

زياد، وحّبان �بن زيد

. فقال له: �أل �أخبرك باألأم من باهلة؟ َعكُّ و�أخالطها من �لأ�شعريّين، فقال له �أبو 
)5(

ذر�ًعا

، و�بنه 
)7(

 �شّيد �أع�شر، وهو �لذي �فتتح هر�ة
)6(

�أميره. وحاتم بن �لنعمان مو�شى: يا �شابَّ 

تغلب.  بني  قاتلو�  �أيام  قي�س  حرب  على  وكان  باهلة،   
)9(

]  من ] 
)8(

عبد �لعزيز

:
)12(

، وفيه يقول �أع�شى باهلة
)11(

ته  �لعرب، وقد ذكرنا ق�شَّ
ّ
 �أحد رجليي

)10(
و�لمنت�شر بن وهب

ــت �ــضــالــكــهــا ــن ــًا ك ــي ــب ــض ــلــكــت � ــــــا �ــض �أّم

مــنــتــ�ــضــُر �هلل  ـــك  ـــعـــدنْ ـــب يُ فــــا  فــــاذهــــب 

ت قوّي، وعلم و��شع، وخلق عال، فلم يكن ر�شول �هلل  – وهو َمْن هو – لير�شل �لكالم في 
ّ
هذ� نهج ي�شير �إلى تثب  )1(

حّق �إن�شان، فما بالك بقبيلة، وقد �أح�شن �بن قتيبة غاية �لإح�شان في ردِّ هذ� �لخبر و�لحديث رًد� عنيًفا.

 ، ر �لباهلي، م�شهور بكنيته، �شحابي جليل روى عن �لنبي َدّي بن عجالن بن �لحارث بن ع�شَ �أبو �أمامة �لباهلي: �شُ  )2(

وعن عمر، وعثمان، وعلي، و�أبي عبيدة ، وغيرهم، وروى عنه كثير. مات �شنة �شت وثمانين، وكان ي�شكن حم�س، 

وهو �آخر َمْن بقي من �أ�شحاب ر�شول �هلل  بال�شام، تنظر �لإ�شابة، 133/5، رقم )4054(، و�ل�شتيعاب، 169/5 

رقم )1237(، و �لعقد �لفريد، 352/3.

�أغفل �لطبري، و�بن �لأثير ذكر �أ�شماء �ل�شهود، و�أوردهم �لم�شعودي، 6/3، وهم: زياد بن �أ�شماء �لحرمازي، ومالك   )3(

بن ربيعة �ل�شلولي، و�لمنذر بن �لزبير بن �لعو�م، و�أ�شيف �إليهم �أبو مريم �ل�شلولي.

ان بن زيد �ل�شرعبي: تابعي ثقة، ن�شب �إلى �شرعب؛ وهو بطن من لخم، نزل باأر�س �لروم، ينظر �لإ�شابة، 55/4، 
ّ
حب  )4(

رقم )368(، وتهذيب �لتهذيب، 171/2.

�شار هذ� �لقول من �أمثالهم، ينظر مجمع �لأمثال، 3/3، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س40 و347، و�لأمثال، �س120،   )5(

وجمهرة �لأمثال، 107/1 و141/2، و�لعقد �لفريد، 96/3، ونهاية �لأرب، 46/3.

حاتم بن �لنعمان �شيد كبير �لقدر، د�نت له �لجزيرة كّلها، ينظر جمهرة �لن�شب، 169/2.  )6(

هر�ة: مدينة عظيمة م�شهورة من �أمهات مدن خر��شان، كثيرة �لمياه و�لخير�ت، خربها �لتتر عندما ��شتباحوها �شنة   )7(

618 للهجرة. ينظر معجم �لبلد�ن، 456/5.
ًد� �أي�شًا مثل �أبيه. ينظر جمهرة �لن�شب، 169/2.

ّ
عبد �لعزيز بن حاتم بن �لنعمان كان �شي  )8(

ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )9(

ت ترجمته.
َّ
)10( مر

)11( ينظر ما �شبق.

ت ترجمته.
َّ
)12( مر
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ومــ�ــضــبــحــه ــاه  ــض ــ� ــم َم �لـــنـــا�ـــص  ـــن  ـــاأم ي ل 

ــنــتــظــُر يُ يـــغـــُز  ـــم  ل و�إن  �أوٍب  كــــلِّ  ـــن  م

ـــٍب َو�ـــضَ ول  ـــــٍن  �أيْ مـــن  ــاق  ــض ــ� �ل يــغــمــز  ل 

ــُر ــف ــت ــق ي �لـــــقـــــوم  ـــــــــام  �أم يــــــــز�ل  ول 

ــه ــبُ ــرق ي ـــــْدر  �لـــــِق فــــي  لـــمـــا  يـــــتـــــاأرَّى  ل 

ــُر ــَف ــضَّ ــ� �ل ــه  ــوف ــض ــر� ــض � ــى  ــل ع ــصُّ  ــ� ــع ي ول 

بــهــا ــــــــمَّ  �أل �إن  فــــلــــٍذ  ة  ُحــــــــزَّ ــه  ــي ــف ــك ت

�لُغَمُر)1( �ــضــربــه  ويُـــــروي  ــو�ء،  ــض ــ� �ل ــن  م

 �شاحب خر��شان، 
)3(

، و�بنه قتيبة بن م�شلم
)2(

ومنهم م�شلم بن عمرو بن ح�شين �لباهلي

، و�إليهم ينتهي �شرف باهلة، وكان م�شلم بن عمرو �أخ�سَّ �لنا�س بيزيد 
)4(

و�بنه �شلم بن قتيبة

�بن معاوية، ويكنى �أبا �شالح، وفيه يقول �ل�شاعر:

مـــلـــُكـــهـــا خـــــا  قــــريــــ�ــــصٌ  مـــــا  �إذ� 

ــــْه ــــاهــــل ـــــة فـــــــي ب ـــــاف ـــــخ فـــــــــــــاإنَّ �ل

ـــح ـــال ـــــــــي �ـــض ـــــــــربِّ �لـــــــحـــــــرون �أب ل

ـــِة �لـــــعـــــادلـــــْه)5( ـــنَّ ـــضُّ ـــ� ـــال ـــك ب ـــل ومـــــا ت

�س، و�ل�شر�شوف: 
ّ
�لأ�شمعيات، �س88، باختالف ي�شير، وينظر تخريجها هناك. ويقتفر: يتبع �لأثر، ل يتاأّرى: ل يتحب  )1(

ا  فر: د�بة يزعمون �أنَّها تع�ّس �ل�شلوع و�ل�شر��شيف �إذ� جاع �لإن�شان. وينظر �أي�شً ر�أ�س �ل�شلع مّما يلي �لبطن، و�ل�شَّ

ا. جمهرة �أ�شعار �لعرب، 714/2، وما بعدها ففيها تخريج �أي�شً

ين بن �أ�شيد بن زيد بن ق�شاعى، يكنى باأبي �شالح، كان عظيم �لقدر عند يزيد بن معاوية، ينظر  م�شلم بن عمرو بن ُح�شَ  )2(

�لمعارف، �س406، و�ل�شتقاق، �س273.

ا، 
ً
قتيبة بن م�شلم �لباهلي قائد من كبار قادة �لأمويين، فتح �لفتوح، و�أبلى �لبالء �لكبير فيها، كان �شجاًعا، جو�ًد�، �أديب  )3(

ا على خر��شان ثالث ع�شرة �شنة. ينظر 
ً
فطًنا، حفظت له �لم�شادر �أقو�ًل تدّل على نفاذ ب�شيرته، و�شعة خبرته، �أقام و�لي

�لمعارف، �س407، ومعجم �ل�شعر�ء، �س331، و�شرح �لعيون، �س186.

د قومه، ولي �لب�شرة مرتين، كنيته �أبو قتيبة، مات بالرّي. ينظر �لمعارف، �س407.
ّ
�شلم بن قتيبة: كان �شي  )4(

�لبيتان بال ن�شبة في �لمعارف، �س406، و�لممتع، �س267، وثمار �لقلوب، �س119، �لأول وحده، ول�شان �لعرب،   )5(

.110/13
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.
)1(

�لحرون: فر�شه

�لمن�شور و�شاحب  �أبي جعفر   وزير 
)2(

�لملك بن حميد �أنَّ عبد  �إّل  لباهلة  لم يكن  ولو 

: مولياهم، لكفى.
)4(

 وكرمان
)3(

ديو�نه، وجبلة بن عبد �لرحمن و�لي �أ�شبهان

ر بالهجاء: �لحبطات من بني تميم، وهم ُين�شبون �إلى �أبيهم �لحارث بن عمرو  ن �ُشهِّ وممَّ

 .
)6(

، و�لحبط: �نتفاخ �لبطن
)5(

�بن تميم، وكان يقال له: �لحِبط؛ لأنَّ بطنه ورم من �شيء �أكله

:
)7(

قال زياد �لأعجم

ــا ــمــطــاي ـــرِّ �ل ـــض وجـــــدت �لـــُحـــْمـــَر مـــن �

تميِم)8( بـــنـــي  ـــرُّ  ـــض � �لـــحـــبـــطـــات  كـــمـــا 

�أبو جه�شم  ، ومنهم 
)9(

�أبو عتاب ح�شكة بن عتَّاب وكيف تكون �شرَّ بني تميم؟ ومنهم 

 �شيد بني تميم، وفيه يقول �لر�جز:
)11(

، و�بنه �لم�شور
)10(

عباد بن ح�شين فار�س �لنا�س

 يجري في�شبقها؛ ف�شّمي �لحرون. 
َّ
من �شفات �لحرون هذ� �أنَّه �إذ� �شبق �لخيل في بع�س �لحلبة حرن حتى تلحقه، ثم  )1(

ينظر �أن�شاب �لخيل، �س118، وحلية �لفر�شان، �س165، و�لنو�در، �س184، و�لممتع، �س267، ول�شان �لعرب، 

.110/13
�ن، كاتب متقّدم، تقّلد كتابة �لمن�شور ودو�وينه، 

ّ
عبد �لملك بن حميد مولى حاتم بن �لنعمان �لباهلي، من �أهل حر  )2(

كانت له عنده منزلة خا�شة ومكانة. تنظر �أخباره في كتاب �لوزر�ء و�لكّتاب، �س96، وما بعدها.

�لقدم،  في  معرق  تاريخ  لها  �لجبل.  نو�حي  من  وهي  و�أعيانها،  �لمدن  �أعالم  من  م�شهورة  عظيمة  مدينة  �أ�شبهان:   )3(

كثيرة �لخير�ت، و�شفها �لحجاج بقوله: »حجرها �لكحل، وذبابها �لنحل، وتر�بها �لزعفر�ن«. ينظر معجم �لبلد�ن، 

244/1، ومعجم ما ��شتعجم، 163/1.
فار�س ومكر�ن و�شج�شتان وخر��شان، كثيرة  بين  كرمان: ولية م�شهورة وناحية كبيرة معمورة، ذ�ت بالد و��شعة   )4(

�لنخل و�لزرع. ينظر معجم �لبلد�ن، 515/4، ومعجم ما ��شتعجم، 1125/4.

� فحبط بطنه؛ �أي: ورم بطنه«. 
ً
في �ل�شتقاق، �س202: »... و�إنَّما ُلّقب بذلك - �أي: �لحبط - لأنَّه �أكل �شمًغا كثير  )5(

وينظر �لعقد �لفريد، 345/3، ول�شان �لعرب، 272/7، و�شرح �لعيون، �س389.

ينظر ل�شان �لعرب، 270/7.  )6(

زياد �لأعجم: هو زياد بن �شلمى، �أو زياد بن جابر بن عمرو بن عامر، وقيل غير هذ�، و�لأعجم لقب ب�شبب ُعجمة �أو   )7(

لكنة في ل�شانه، من �شعر�ء �لدولة �لأموية، توفي بعد �شنة 125 للهجرة، تنظر مقدمة �شعره �لمجموع مع م�شادرها.

�شعره، �س170، باختالف ي�شير، وينظر �لبيان و�لتبيين، 37/4، و�لممتع، �س249.  )8(

ح�شكة بن عّتاب: �أحد فر�شان بني تميم بخر��شان في �لإ�شالم، له ذكر و�شيت. ينظر �ل�شتقاق، �س564.  )9(

ت ترجمته.
ّ
)10( مر

د بني تميم في زمانه.
ِّ
)11( في �لمعارف، �س414، �أنَّ �لم�شور هو �بُن �بِن عباد؛ فهو �لم�شور بن عمر بن عباد، كان �شي
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ــــن عــــبـّـــاْد ـــور ب ـــ�ـــض ــــا م ـــهـــا ي �أنـــــــت ل

�لأغماْد)1( ــون  ــف ج مــن  �نــتــ�ــضــيــن  �إذ� 

.
)2(

ك؟ قال: في �أجل م�شتاأخر ة تحبُّ �أن تلقى عدوَّ وقيل لعّباد: في �أيِّ عدَّ

ولي�س ُيبتلى �لنا�س من �لهجاء �إّل بما خفَّ على �أل�شن �لعو�م، و�أ�شرع �إلى �أفهامها، قال 

 في �شعرهما، ح�شرهم �ل�شبيان، فذهب 
)4(

 و�لعّجاج
)3(

�شعيد بن م�شلم: لّما تنافر �أبو نخيلة

.
)5(

�إن�شان يطردهم، فقال �لعجاج: دعهم، يعلمون ويبلِّغون

ثني �ل�شج�شتاني عن �لأ�شمعي �أنَّه قال: ل ي�شير من �ل�شعر �إّل �لو��شح، وخير �ل�شعر  حدَّ

ما �إذ� �شمعه �لإن�شان ظنَّ �أنَّه يقول مثله، ثمَّ يجدع �أنفه بظفر كلب قبل ذلك.

فمن �شائر �لهجاء قول جرير:

كــلــبـُـهــُم ـــاَف  ـــي �لأ�ـــض ��ــضــتــنــبــح  �إذ�  ــــوٌم  ق

�لناِر)6( ــى  ــل ع بـــولـــي  ــــم:  ــــه لأمِّ ـــو�  ـــال ق

وقول �لآخر، ولي�س مثله في �ل�شهرة:

ــــــــد�رم ل ــــٌة  ــــح ــــق ف مـــــنـــــافـــــاً  �إنَّ 

�لبر�جِم)7( ــة  ــح ــق ف �لـــّظـــلـــيـــم  كـــمـــا 

)1( �لرجز بال ن�شبة في �لمعارف، �س414.

)2( ينظر عيون �لأخبار، 128/1، و�لعقد �لفريد، 104/1.

عبد  بن  وه�شام  �لملك  عبد  بن  بم�شلمة  �ت�شل  معروف،  ر�جز  يعمر.  ��شمه  وقيل:  ��شمه،  هو  هذ�  قيل  نخيلة:  �أبو   )3(

ر ولءه و�شّمى نف�شه �شاعر بني ها�شم. قتله عي�شى بن مو�شى قبل �شنة 150 للهجرة. 
ّ
�لملك. �أدرك دولة بني �لعبا�س فغي

ينظر تاريخ �لأدب �لعربي، 69/2، مع م�شادره.

�لعّجاج: بن روؤبة من بني مالك بن �شعد بن زيد مناة بن تميم. ولد في �لب�شرة في �أو�ئل خالفة عثمان، وتوفي �شنة 97   )4(

للهجرة. ر�جز م�شهور، كثير �لغريب، متين �ل�شبك، بارع في و�شف �ل�شحر�ء وحيو�نها. ينظر تاريخ �لأدب �لعربي، 

570/1، مع م�شادره.
ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 602/2.  )5(

�لبيت لي�س لجرير، بل لالأخطل من ق�شيدة مطلعها:  )6(

ــة ــم ــل ــع ُم ـــل  ـــي ـــخ �ل ـــــــاط  رب فـــيـــنـــا  ز�ل  مــــا 

ـــار ــــ ـــع ـــــــــّذل و�ل ــــــي كـــلـــيـــب ربـــــــاط �ل وف

ديو�ن �لأخطل، 636/2.  

بال ن�شبة في �لبيان و �لتبيين، 37/4، و�لحيو�ن، 363/1 باختالف ي�شير.  )7(
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وقول �لحطيئة للزبرقان:

لــبــغــيــتــهــا تــــرحــــل  ل  �لــــمــــكــــارم  دِع 

�لكا�ضي)1( �لــطــاعــم  ـــت  �أن ـك  فــاإنَـّ ــد  ــع و�ق

:
)2(

وقال �لطرّماح

�لقطا مـــن  �أهـــــدى  ـــوؤم  ـــل �ل بـــطـــْرق  ــٌم  ــمــي ت

�ضلَِّت)3( ــارم  ــك ــم �ل ــل  ــْب �ــضُ �ضلكت  ـــو  ول

وفي هذ� �ل�شعر من �لهجاء ما هو عندي �أعلق بقلوب �لعو�م من هذ� �لبيت، ولم ُي�شهر؛ 

:
)4(

كقوله

نملة ــر  ــه ظ ــى  ــل ع حـــرقـــو�ـــضـــاً  �أنَّ  ــو  ــل ف

ـــِت ـــولَّ ــــْي تـــمـــيـــٍم ل ــــثَ ــــْل يـــ�ـــضـــدُّ عـــلـــى ثُ

مــ�ــضــكــه ــــق  ــــزقَّ ي ــــا  بــــرغــــوثً �أنَّ  ولـــــو 

ــــِت وعــــلَّ ـــٌم  ـــي ـــم ت ـــه  ـــن م نـــهـــلـــت  �إذ�ً 

ــت يــــوًمــــا تـــمـــيـــٌم جــمــوعــهــا ــع ــم ولـــــو ج

ـــِت ل�ـــضـــتـــقـــلَّ ـــة  ـــول ـــق ـــع م ة  ذرَّ ـــى  ـــل ع

لها ــــْت  بَــــنَ ــوت  ــب ــك ــن ــع �ل �أمَّ  �أّن  ــــو  ول

ـــدى لأكــــــنَّــــــِت)5( ـــــوم �لــــنَـّ ــا ي ــه ــت ــلَّ ــظ م

ديو�نه، �س50.  )1(

�لطرماح: هو �لحكم بن حكيم بن �لحكم بن َنْفر بن قي�س بن طيئ، و�لطرّماح لقب ُعرف به، وهو �لرجل �لذي يرفع   )2(

ب لليمنية حتى و�شل حدَّ �لإفر�ط، وكان يذهب مذهب �لخو�رج، وفي �شعره  ر�أ�شه زهًو�، من �شعر�ء �ليمن، وقد تع�شّ

ما ي�شير �إلى هذ�، وهو من فرقة �ل�شفرية، ويعّد من كبار �شعر�ء �لع�شر �لأموي، توفي بعد �شنة مئة وع�شر للهجرة. تنظر 

مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.

ديو�نه، �س59، باختالف ي�شير، وفي ديو�ن �لمعاني، 175/1، �أنَّ هذ� �لبيت �أهجى بيت قالته �لعرب.  )3(

ا. هو �لطرماح �أي�شً  )4(

ديو�نه، �س63-64، باختالف ي�شير. ويزّقق: ُي�شلخ من قبل ر�أ�شه ويّتخذ زّقًا، ونهلت: �شربت �لمرة �لأولى، وعلَّت:   )5(
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:
)1(

وكقوله

ــٌص ــر� لـــه ف ــى  ــح ــض �أ� ـــــرٍئ  �م نــ�ــضــر  ل عـــزَّ 

ـ�ــضــر مـــن �أحــــِد ـــد �لــنَـّ ـــري ــم ي ــي ــم عــلــى ت

ــا: ــه ل قــيــل  ثــــمَّ  ــم  ــي ــم ت ِورُد  حــــان  لـــو 

تـــرِد لـــم  �لأزُد  عــلــيــه  �لــر�ــضــول  ــص  ــو� ح

ــا ــه ــّذب ــع ي �أن  ــــاً  وحــــي �هلل  ـــــــزل  �أن �أو 

ــِد ــع ت لــــم  �لأزد  لـــقـــتـــال  تـــعـــد  لــــم  �إن 

ـــه ـــتَ ـــل ـــــُر �أث ه ـــــدَّ وكــــــلُّ لــــــــوؤٍم �أبــــــــاد �ل

ــــم يــــــزِد)2( ـــم يــنــقــ�ــص ول ــة ل ــبَّ ــض ولــــــوؤم �

:
)3(

وقال يذكر بني �أ�شد

حـــمـــن خــافــيــٌة ــى �لـــرَّ ــل ـــو كــــان يــخــفــى ع ل

ـــنـــو �أ�ـــضـــِد ــــن خــلــقــه خــفــيــت عـــنـــه ب م

ـــــــد�ر �لــــــــّذل �أّولــــهــــم قــــــوم �أقــــــــام ب

�لوتِد)4( ـــة  ـــذم ِج ــه  ــي عــل �أقــــامــــت  مـــّمـــا 

وقد ياأتي من هذ� �لهجاء �لو��شح ما ل ي�شير، وهو مم�سٌّ موجع، كقول �لآخر:

ها �أ�شّد من  �شربت �لمرة �لثانية، و�أكنَّت: �شترت، ي�شير �إلى قلة عددهم، و�لحرقو�س: دويبة �أكبر من �لبرغوث، وع�شُّ

ه، ينظر �لحيو�ن، 45/6، وفي �لعقد �لفريد، 301/5، �أنَّ هذه �لأبيات �أهجى ما قالته �لعرب، ويعّلق �بن قتيبة  ع�شّ

عليها في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 587/2، بقوله: »وهذ� من �لإفر�ط«.

ا. هو �لطرماح �أي�شً  )1(

ديو�نه، �س160-161و166، باختالف ي�شير. و�أثلة كّل �شيء: �أ�شله.  )2(

ة ثالثة.
َّ
هو �لطرماح مر  )3(

ديو�نه، �س166، وجذمة �لوتد: قطعة �لوتد، وي�شرب �لمثل بالوتد للذّل و�لهو�ن.  )4(
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ــي ــن ــبَّ ــض ـــي �لـــ�ـــضـــديـــق و� ـــنّ بـــــاد نــــــاأى ع

ــــِم ــــلَّ ــــك ـــــــزيٌّ ثـــــم لـــــم �أت ـــــــنَ بــــهــــا َع

د�خالن  فاإنَّهما  و�لحرمان؛  �لحّظ  باب  �إلى  �إّل  هذ�،  �أوّجُه  �شيء  �أّي  �إلى  �أدري  ول�شت 

 �لدفاتر، وكالم 
)1(

على كلِّ �شيء حتى �ل�شعر و�لر�شائل، فكم فيهما من كالم ر�شين ل يجوز

�شخيف ُن�شب �لأ�شماع و�لقلوب.

�مر�أة  �إلى   لرجلين بعث بهما 
)3(

. قال ُحميد بن ثور
)2(

�لهجاء :َجْرم بقبيح  ن ُو�شع  وممَّ

كان ي�شّبب بها:

ــر ــام ع �أر�ـــــــص  ـــا  ـــم ـــاوزت ج �إذ�  وقــــــول 

ـــًد� وخــثــعــمــا: ـــه ــن ن ــي ــيَّ ــح ـــا �ل ـــم ـــاوزت وج

ـــهـــم ـــعـــان مـــن َجــــــرِم بـــن ربّــــــان �إنَّ ـــزي ن

محجما)4( �لــهــو�جــر  فــي  يــمــيــرو�  �أن  �أبّــــو� 

�أمرهما �أن ينت�شبا �إلى جرم؛ لأنَّ �لعرب ل تخافها لغارة، ول تعتدُّ بها، وهذ� غاية �لخمول 

و�ل�شقوط عندهم. وكذلك قول �لآخر:

ـــت بـــنـــو رومـــــــــان خـــيـــًر� ـــل ـــع فـــمـــا ف

� ـــت بــــنــــو رومــــــــــان �ــــضــــرَّ ـــل ـــع ومـــــــا ف

ل يجوز: ل يتعّدى.  )1(

م بن رّبان، و�لآخر في طيئ. ومن جرم بن رّبان بنو �أعجب، وبنو طرود، 
ْ
م: بطنان: بطن من ق�شاعة وهو َجر

ْ
َجر  )2(

ت�شفها �لعرب بالخنوع. ينظر جمهرة �أن�شاب �لعرب، �س451، و�ل�شتقاق، �س543، ول�شان �لعرب، 95/12.

حميد بن ثور بن عبد �هلل بن عامر �لهاللي، �شاعر مخ�شرم عا�س في �لجاهلية، وق�شى �ل�شطر �لأكبر من حياته في   )3(

�لإ�شالم، جعله �بن �شاّلم في �لطبقة �لر�بعة من �لإ�شالميين، توفي في زمن عثمان ، وبع�شهم يوؤخر وفاته �إلى زمن 

عبد �لملك. تنظر مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.

ديو�نه، �س28، باختالف ي�شير. ونزيعان: غريبان، ويميرو�: يريقو�، ويقول محّقق �لديو�ن �إنَّه »ياأمر خليليه �أن ينت�شبا   )4(

�إلى جرم؛ لأنَّ �لعرب تاأمنها ول تخافها... وهذ� من �أخبث �لهجاء لجرٌم«، وينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 390/1 �إذ جعل 

�لبيتين من خبيث �لهجاء.
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�إلّ رومـــــــــان  بـــنـــو  ــــت  ــــق ــــِل ُخ ومــــــا 

ـــنـــا�ـــص طــــــّر�)1( �أخــــيــــًر� بــعــد َخـــْلـــق �ل

:
)2(

ومثله في �لخمول

ــه ــف ــي ــض ــــف ر�ـــــــضـــــــو�ن عــــــن � ــــجــــان ت

ــــُذْر ــــنُّ ـــي �ل ـــنّ ـــــو�َن ع ــــــاأت ر�ـــــض ــــــم ت �أل

ــو� ــم ــل ــع ي �أن  ــــوم  ــــق �ل ــــي  ف ــك  ــب ــض ــ� ــح ب

ـــــيٌّ ُمــــ�ــــضــــْر ـــــن ـــــــك فــــيــــهــــم غ ـــــــاأنَّ ب

ــــحــــو� ــــٌخ كـــلـــحـــم �ل ــــي ــــل ـــــــــــت م و�أن

ـــــــْر)3( ُم ــــــت  �أن ول  ـــٌو  ـــل ح ــــــت  �أن ل  ر 

�لـــ�ـــضـــرو فـــــي  ـــــــذي  �ل ذ�ك  ـــــك  ـــــاأنَّ ك

ـــْر ـــ�ـــض ـــت ـــمـــن �ل تـــــــهـــــــا  درَّ ـــــــــــّد�م  ق ع 

ـــهـــم ـــاأت ت ـــــم  ل ــــا�ــــص  ــــن �ل ـــــتـــــدر  �ب �إذ� 

ــــْر ــــُم ــــُح ــــــك قـــــد ولـــــدتـــــك �ل ــــــاأنَّ ك

ـــــار ـــــط ــــم �لــــ�ــــضــــيــــف و�ل ــــل ــــــــد ع وق

ــيــف جـــــوٌع وقــــــْر)4( ــلــ�ــض قــــون �أنّــــــك ل

ينظر �لعقد �لفريد، 14/3 ففيه �لبيت �لأول وحده بال ن�شبة باختالف.  )1(

هو �لأ�شعر �لرقبان �لأ�شدي كما في نو�در �أبي زيد، �س289، و�لحيو�ن، 360/1، و�شمط �لالآلي، 830/2، ول�شان   )2(

�أ�شد، �شاعر  �لعرب، 55/3، و��شمه عمرو بن حارثة بن نا�شب بن �شالمة بن �شعد بن مالك بن ثعلبة بن دود�ن بن 

جاهلي خبيث، قتل عمرو بن هند �أخاه، ف�شرق �بنين له فذبحهما، ويقول هذه �لأبيات في ر�شو�ن �لأ�شدي �لذي 

م له ِقرى. ينظر �لموؤتلف، �س47 و133، ومعجم �ل�شعر�ء، �س210. نزل به فلم يقدِّ

�لمليخ: �لذي ل طعم له.  )3(

�لأبيات من�شوبة �إلى �لأ�شعر في: �لحيو�ن، 361/1، �لثاني و�لثالث، و�لموؤتلف، �س47، �لثالث و�لر�بع، و�س133،   )4(

�أبي زيد، �س289، عد�  و�لثالث و�ل�شاد�س، ونو�در  �لأول  �ل�شعر�ء، �س210،  �لثالث و�لر�بع و�ل�شاد�س، ومعجم 

�لخام�س، وينظر �لهام�س �لثاني ففيه مزيد من �لتخريج، و�شمط �لالآلي، 830/2، �لأول و�لثالث و�ل�شاد�س، ول�شان 
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�لمناقب  عن  لالإخبار  دنا  ق�شْ يكن  ولم  �لكتاب،  به  ويطول  تتبعناه-  –�إن  يكثر  وهذ� 

قوًما، وحّطه  برفعه  �ل�شعر، وعظيم موقعه؛  قْدر  �لإخبار عن جاللة  �أردنا  و�إنَّما  و�لمثالب، 

�آخرين.

وكان �لقبيل من �لعرب �إذ� ن�شاأ فيهم غالم فقال �شيًئا من �ل�شعر، �أو رجز في حد�ء بعير، �أو 

حوه للمنافحة عنهم،  موه، ور�شَّ َمَتح بدلو، �ُشرَّ به قومه، و��شتب�شرت ع�شيرته، وقّدموه وعظَّ

)1(
فع عن �أعر��شهم، و�أتاهم �لأقارب و�لمجاورون و�لدَّ

وقال �لأع�شى لقومه:

ـــركـــم ـــم و�أعـــي ـــك ـــض ـــر�� �أد�فــــــــع عــــن �أع

ِملحبا)2( ــخــفــاجــّي  �ل كــمــقــر��ــص  لــ�ــضــانًــا 

وقال جرير:

ـــم ك ـــدوُّ ع يــ�ــضــطــلــيــهــا  نـــــــاًر�  �أُك  �ألــــــم 

ـــا ـــي ــــُم مــــن ور�ئ ــــاأتُ ــــج وحــــــــرًز� لـــمـــا �أل

ــه ــن ــي ــم ــي ــــكــــُم ب ــــي ــــر ف وبــــا�ــــضــــط خــــي

ــا ــي ــال ــم ــض ــ� ـــُم ب ـــك ـــن ــــرٍّ ع ــــض وقــــابــــ�ــــص �

ــة ــمَّ ــل م فـــــي  ـــي  ـــوت ـــب ن ـــا  ـــاف ـــخ ت ل  �أل 

بيا)3( ــكــمــا  ــفــوت ت �أن  ــا  ــاي ــن ــم �ل ـــا  ـــاف وخ

ثنا �لأ�شمعي عن جويرية بن �أ�شماء �أنَّه قال لم�شاور بن هند: ِلَم  ثني �لريّا�شي قال: حدَّ حدَّ

و�لف�شول  وحده،  �لثالث   ،211/2 �لقالي،  �أمالي  في  ن�شبة  بال  وهي  و�ل�شاد�س،  و�لثالث  �لثاني   ،55/3 �لعرب، 

و�لغايات، �س3، �لثاني و�لثالث و�لر�بع.

ا �شاحب �لممتع �لذي  ينظر �لممتع، �س25، و230، و�لعمدة، 65/1، ولعلَّهما ينقالن عن هذ� �لكتاب، وخ�شو�شً  )1(

ذكر �بن قتيبة �شر�حة في غير هذ� �لمو�شع.

ديو�نه، �س153، وملحب: قاطع.  )2(

ديو�نه، �س501.  )3(

Fadl_Al_Arab_Book.indb   175 24/8/10   12:25 PM



176

�أ�شقي به �لماء، و�أرعى به �لكالأ، و�أق�شي به �لحاجة، فاإن كفيتني ذلك  تقول �ل�شعر؟ قال: 

.
)1(

تركته

وقال عمر بن �لخطاب: �ل�شعر َجْزٌل من كالم �لعرب، ي�شكن به �لغيظ، وُتطفاأ به �لنائرة، 

مها  ا: ِنْعم �لهدية للرجل �ل�شريف �لأبيات يقدِّ ويتبّلغ به �لقوم، وُيعطى به �ل�شائل. وقال �أي�شً

.
)2(

بين يدي �لحاجة؛ ي�شتعطف بها �لكريم، وي�شتنزل بها �للئيم

، و�لمدح، 
)3(

و�لمنثور من �لكالم ل يبلغ في �لحو�ئج و��شتنجاحها، و�ل�شخائم و��شتاللها

يحتاج  �لتي  �لأمور  من  ذلك  وغير  و�ل�شبر،  و�لتح�شي�س،  و�ل�شباب،  و�لعتاب،  و�لفخر، 

ف فيها بالقول، مبلغ �ل�شعر. �لنا�س �إلى �لتلطُّ

 فار�س، ف�شاأله فلم ُيعطه، 
)5(

 بعامل لزياد على بع�س كور
)4(

قال �لريا�شي: مرَّ خليد بن عينين

وقال: �أنت ُتِدلُّ بال�شعر فاذهب فقل ما �شئت. فقال: �أنا ل �أهجوك، ولكنِّي �أقول ما هو �أ�شدُّ 

عليك من �لهجاء، و�أن�شاأ يقول:

ـــــن بـــــــدوٍر ـــــٍم م ـــــْي ــــــْن عــــنــــد ت وكــــــائ

ــــــاد� زي ــــدعــــو  ت َكـــــــْت  ُحـــــــرِّ مـــــا  �إذ� 

ـــــا �إلــــيــــه ـــــوًق ـــــض ــــــــــــوًة � دعـــــتـــــه دع

ـــا �ـــضـــفـــاد� ـــره ـــاج ـــن ت ح ـــــدَّ ـــــضُ وقــــــد �

 .
)6(

فنمى �ل�شعر �إلى زياد فقال: لبَّيك يا بدور تيم، وبعث �إليه، فاأخذ منه مئة �ألف درهم

�أنَّ  وفيها   ،573/4 �لأدب،  وخز�نة  �س28،  و�لممتع،   ،274/5 �لفريد،  و�لعقد   ،349/1 و�ل�شعر�ء،  �ل�شعر  ينظر   )1(

�لقائل هو �لحجاج بن يو�شف بدل جويرية بن �أ�شماء.

ينظر �لبيان و�لتبيين، 101/2و320، و�لعقد �لفريد، 274/5و281، و�لممتع، �س28، و�لعمدة، 16/1.  )2(

�ل�شخائم: جمع �شخيمة؛ وهي �لحقد، وُت�شتّل: تنزع.  )3(

 .�
ً
ا بالبحرين ُتعرف بعينين فُن�شب �إليها. �شاعر مقّل كان يهاجي جرير خليد بن عينين من عبد �لقي�س، كان ينزل �أر�شً  )4(

ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 463/1، و�شمط �لالآلي، 644/2و766.

ْقع. ُكور: جمع كورة وهي �لمدينة و�ل�شُّ  )5(

ينظر �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 463/1، و�لعقد �لفريد، 306/5 باختالف ي�شير، وفيه �أنَّ تيًما ��شم عامل زياد، و�لبدور: جمع   )6(

َبْدرة؛ وهو �لكي�س فيه �ألف �أو ع�شرة �آلف.
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ولو �أنَّ هذ� �ل�شاعر رفع في تخوين هذ� �لعامل ما بلغ كالم �شحبان و�ئل، و�أطول من ُخطب 

�لم�شلحين بين �لع�شائر، لم يبلغ مْبلغ هذين �لبيتين، ول كان �إّل كاأحد �لر�فعين.

هم �ل�شعر  وقد ينفع �هلل به في �للقاء، ويثّبت به �لأقد�م. وقال عبد �لملك لمعلِّم ولده: علمِّ

.
)1(

يمجدو�، وينجدو�

 :
)2(

عنـي على علي بن �أبي طالب  قول �بن �لإطنابة �لخزرجي وقال معاوية: �شجَّ

ـــاأت وجــا�ــضــت ـــض ـــ� ـــا ج ـــم ـــلًَّ ــــي ك ــــول وق

ت�ضتريحي)3( �أو  تـُــحـــمـــدي  ــك  ــان ــك م

:
)4(

ومثل ذلك قول قطرّي بن �لفجاءة

ــنــفــ�ــضــي ـــا جــــ�ــــضــــاأت ل ـــم ـــلَّ وقــــولــــي ك

ـــي ـــر�ع ــــن ت ــــن �لأبــــــطــــــال ويــــحــــك ل م

ـــوم ــــاة ي ــــي ــــِت ح ــــاأل ــــض ــــــِك لـــــو � ــــــاإنَّ ف

تطاعي)5( ـــن  ل ـــك  ل �لـــــذي  �لأجــــــل  ـــن  م

ينظر عيون �لأخبار، 167/2، ونور �لقب�س، �س250.  )1(

 بن ثعلبة بن كعب بن �لخزرج بن �لحارث بن 
ّ
�بن �لإطنابة: هو عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن مالك �لأغر  )2(

�لخزرج، و�لإطنابة �أّمه. �شاعر جاهلي، فار�س، معروف قديم. قاد �لخزرج في و�حدة من حروبها مع �لأو�س، وكان 

ان بن ثابت ير�ه �أ�شعر �لنا�س. ينظر معجم �ل�شعر�ء، �س203، و�ل�شتقاق، �س453.
ّ

ح�ش

�لبيت و�لقول في �أمالي �لقالي، 258/1، و�لكامل، 1433/3، وعيون �لأخبار، 126/1، ومعجم �ل�شعر�ء، �س204،   )3(

وحما�شة   ،425/6 و�لحيو�ن،   ،114/1 �لمعاني،  وديو�ن   ،83/2 ثعلب،  ومجال�س  �س450،  �شفين،  ووقعة 

�لبحتري، �س1، و�لم�شون في �لأدب، �س113، و�لممتع، �س38، و�لعمدة، 29/1، ومجمع �لأمثال، 467/2، 

وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 159/1، و�لبرهان، �س169.

قطري بن �لفجاءة �لمازني �شاعر �لخو�رج، وخطيبها، و�لخليفة �لم�شّمى باأمير �لموؤمنين في �أ�شحابه، خا�س معارك   )4(

كثيرة. ينظر ديو�ن �شعر �لخو�رج، �س119، مع م�شادره.

ديو�ن �شعر �لخو�رج، �س122، باختالف ي�شير.  )5(
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:
)1(

وقول نه�شل بن حّري

ه ـــرِّ ـــح ــن ب ــي ــل ــط ــض ــ� ــم ــــــــاأنَّ �ل ــــــــوٍم ك وي

�لــجــمــِر ــى  ــل ع قـــيـــاٌم  ــــاٌر  ن ــن  ــك ت لـــم  و�إن 

ــــوخ و�إنَّـــــمـــــا ــــب ـــى ي ـــت ـــا لـــــه ح ـــرن ـــب �ـــض

بال�ضبِر)2( �لـــكـــريـــهـــة  �أيـــــــام  تــــفــــّرج 

وقول �لآخر:

فوقنا �لــمــوت  ر�أى  ــا  ــّم ل �ــضــاحــبــي  بــكــى 

�كــهــفــْر �إذ�  �لــ�ــضــحــاب  كـــاأطـــال  هــطــوًل 

�إنَّــــمــــا عـــيـــنـــك  تــــبــــِك  ل  ـــــه:  ل فـــقـــلـــت 

ــبــْر ــمــن �ــضَ ــاء ل ــن ــث ــن �ل ــض ــ� ــــًد� ُح يــكــون غ

ــًا ــجَّ ــع ــــــر �لإحـــــجـــــاُم يـــوًمـــا م فــمــا �أخَّ

ــدر ــق ــــــر �ل ـــا �أخَّ ـــل �لإقــــــــد�م م ــــا عـــجَّ وم

ـــقـــلُّ بــهــا �لأ�ـــضـــى ـــــاٍل ي ـــا عــلــى ح ـــن ـــاأُب ف

ــَدْر ــضّ ــ� و�ل �لـــــِورد  ��ضتبهم  حــيــث  ــل  ــات وق

ثنا �لأ�شمعي قال: كان عا�شم بن �لحدثان رجاًل من �لعرب  ثني �ل�شج�شتاني قال: حدَّ حدَّ

 ي�شاأله عن �لأمر 
)3(

�لر�شول من �لجزيرة قديًما، وكان ر�أ�س �لخو�رج بالب�شرة، وربَّما جاءه 

�أدرك �لجاهلية و�لإ�شالم،  ي بن �شمرة بن �شمرة بن جابر بن قطن بن نه�شل بن د�رم، �شاعر فار�س 
ّ
نه�شل بن حر  )1(

م �هلل وجهه في حروبه، وهو من بيت ُعرف بال�شعر، فاأبوه وجّده و�بنه �شعر�ء، ولذلك جعل 
ّ
�شارك مع �لإمام علي كر

�بن ر�شيق في �لعمدة، 306/2، بيته من بيوتات �ل�شعر، و�لمعرقين فيه، وي�شفه �شاحب زهر �لآد�ب، 1087/2، باأنَّه 

�شاعر ظريف. تنظر مقدمة �شعره �لمجموع مع م�شادرها �شمن كتاب )�شعر�ء مقّلون(، �س81، وما بعدها.

�شعره، �س101.  )2(

�لجزيرة: هي �لتي بين دجلة و�لفر�ت مجاورة �ل�شام، ت�شتمل على ديار م�شر وديار بكر، �ُشّميت �لجزيرة لأّنها بين   )3(

ينظر  و�لرّقة وغيرها.  ها، 
ّ
و�لر �ن، 

ّ
مدنها: حر �أّمهات  من  كثيرة،  بها مدن جليلة وح�شون وقالع  و�لفر�ت،  دجلة 

معجم �لبلد�ن، 156/2، ومعجم ما ��شتعجم، 381/1.
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يخت�شمون فيه، فمرَّ به �لفرزدق فقال لبنه: �أن�شد �أبا فر��س. فاأن�شده:

ـــٌر ـــاب �أك �لـــجـــفـــون  كـــ�ـــضـــرو�  �إذ�  ـــــُم  وه

�لأزر�ُر تــــحــــّلــــُل  ــــن  وحــــي ــــبــــٌر  �ــــضُ

ــــهــــا ـــون و�إنّ ـــن ـــم يــغــ�ــضــون حــــومــــات �ل

لـــ�ـــضـــغـــاُر نـــفـــو�ـــضـــهـــم  ـــد  ـــن ع �هلل  فـــــي 

ــون فـــي �لـــخـــطـــيِّ مـــا مــا�ــضــيــتــهــم ــض ــ� ــم ي

تـــجـــاُر ــــاح  ــــرم �ل ركــــبــــو�  �إذ  ــــوم  ــــق و�ل

.
)1(

اجون فيخرجون علينا بالحفوف فقال �لفرزدق: ويلك �كتم هذ�! ل ي�شمعه �لن�شَّ

بن  ومحمد  حازم،  بن  جرير  �أخبرنا  قال:  عقيل  بن  عبيد  �أخبرنا  قال:  �لرّيا�شي  ثني  حدَّ

�شيرين قال: كان �شعر�ء �لم�شلمين: ح�ّشان بن ثابت، وعبد �هلل بن رو�حة، وكعب بن مالك، 

يخّوفونهم بالحرب، وعبد �هلل يعّيرهم بالكفر، وكان ح�ّشان ُيقبُل على �لأن�شاب. قال �بن 

 من كعب وقوله:
)3(

 �إنَّما �أ�شلمت َفَرًقا
)2(

�شيرين: فبلغني �أنَّ دو�ًشا

ــــر ــــة كـــــــلَّ وت ــــام ــــه ـــا مــــــن ت ـــن ـــي ـــ�ـــض ق

ــــا �لــ�ــضــيــوفــا ــــدن ــــم ــــــمَّ �أغ وخـــيـــبـــر ث

ـــت لـــقـــالـــت ـــق ـــط ـــــــو ن ــــرهــــا ول ــــخــــيّ ن

ــا ــف ــي ــق ث �أو  ــــــا  دو�ــــــضً ــــّن:  ــــه ــــع ــــو�ط ق

.
)4(

فقالت دو�س: �نطلقو� فخذو� لأنف�شكم، ل ينزل بكم ما نزل بثقيف

: �لرماح، و�لحفوف: جمع َحّف وهو �لمن�شج.
ّ
ينظر عيون �لأخبار، 124/1، و�لعقد �لفريد، 106/1، و�لخطي  )1(

دو�س: قبيلة يمنية تن�شب �إلى �أبيها دو�س بن ُعدثان، من ولده ُمْنهب، وَغْنم، ومن قبائل دو�س مالك بن فهم، وهم   )2(

م بن فهم، ومنهم �أبو هريرة، ووفد �لطفيل بن عمرو �لدو�شي على ر�شول �هلل ، فدعا لدو�س قائاًل: 
ْ
بعمان، و�ُشَلي

»�للهم �هد دو�ًشا«. ينظر �ل�شتقاق، �س496و504، وجمهرة �أن�شاب �لعرب، �س379، وما بعدها.

قا: خوفًا.
َ
َفر  )3(

�لخبر في �لعقد �لفريد، 278/5، وزهر �لآد�ب، 28/1، و�ل�شعر في �شيرة �بن ه�شام، 121/4.  )4(
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بن  �شفيان  و�أبو  �لزبعرى،  بن  �هلل  �لعا�س، وعبد  بن  فعمرو  �لم�شركين  �شعر�ء  و�أّما  قال: 

حرب.

ُمّرة، و�شاحب �لحمالة بين عب�س   �شّيد بني 
)1(

�أنَّ �لحارث بن عوف �ليقظان  �أبو  وذكر 

وذبيان، �أدرك �لإ�شالم فاأ�شلم، وبعث معه ر�شول �هلل  رجاًل من �لأن�شار في جو�ره يدعو 

�إلى �لإ�شالم، فقتله رجل من بني ثعلبة، فبلغ �لخبُر ر�شول �هلل  فقال لح�ّشان: »ُقل فيه«. 

فقال:

ــــاره ــــة ج ــــذمَّ ـــــــْن يــــغــــدر ب ــــا حـــــــاِر َم ي

ــــم يــــغــــدِر)2( ـــًد� ل ـــم ـــح ـــــــاإنَّ م ــم ف ــك ــن م

ــه ــت ــي ــرع ــت ــض و�أمــــــانــــــة �لــــــُمــــــّري مــــا ��

ــِر ــب ــج ـــة �ــضــدُعــهــا لـــم يُ ـــاج ـــزج مــثــل �ل

عـــــادٌة ــم  ــك ــن م ـــدر  ـــغ ـــال ف تــــغــــدرو�  �إن 

�لََّْخبِر)3( ـــول  ـــض �أ� فـــي  يــنــبــت  ـــدر  ـــغ و�ل

.
)4(

فبعث �لحارث يعتذر، وبعث بدية �لرجل �إباًل فقبلها �لنبي ، ودفعها �إلى ورثته

م قول ر�شول �هلل : قل فيه؛ لعلمه  بوقع �ل�شعر من �لقلوب،  فتوّقْف على هذ� �لخبر، وتفهَّ

، و�أوجع، و�أبخع، ل جرم ما كان �لجو�ب عنه �إّل �لديّة. ، و�أم�سُّ وُلطف مدخله، و�أنَّه �أهزُّ

ل�شانه  عّني  »�قطعو�  فقال:  �شاعر  ومدحه  �ل�شعر�ء،  يعطي    �هلل  ر�شول  كان  وقد 

.
)5(

فاأعطوه«

�لحارث بن عوف بن �أبي حارثة �لمزني، م�شهور من فر�شان �لجاهلية، كان ر�شول �هلل  خطب �إليه �بنته، فقال:   )1(

ل �أر�شاها لك فاإنَّ بها �شو�ًد�، ولم يكن بها، فرجع فوجدها قد بر�شت، وله �لحادثة �لتي ي�شوقها �بن قتيبة، ينظر 

�لإ�شابة، 168/2، رقم )1457(، و�ل�شتيعاب، 251/2، رقم )428(، و�لبر�شان و�لعرجان، �س141.

يا حار: ترخيم حارثة.  )2(

رة.
َ
�ل�شخبر: �شجر �إذ� طال تدلَّت روؤو�شه و�نحنت، و�حدته �َشْخب  )3(

و�ل�شتيعاب،   ،168/2 و�لإ�شابة،  11/4و155،  و�لأغاني،  �شنان،  بن  �لحارث  وفيه  �س288،  �ل�شتقاق،  ينظر   )4(

251/2، و�شرح �لعيون، �س161.
�إلى  فاأخذه  ل�شانه،  يقطع  �أن  �هلل وجهه  م 

ّ
كر ا 

ً
علي فاأمر  �شعره،  �شمع  �أن  بعد  مرد��س  بن  للعبا�س  �لقول   هذ�  قال   )5(
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وك�شا كعب بن زهير ُبرًد� حين قال له:

ــــي �أوعــــدن �هلل  ر�ــــضــــوَل  �أنَّ  ـــت  ـــئ ـــبِّ نُ

مــــاأمــــوُل �هلل  ــــول  ر�ــــض عـــنـــد  ـــو  ـــف ـــع و�ل

.
)1(

فا�شتـر�ه منه معاوية بع�شرين �ألف درهم، ولم يزل �لُبرد في �أيدي �لخلفاء �إلى �ليوم

عن   
)2(

] ثنا عبد �لو�رث بن �شعيد عن محمد بـن ]   ثني �لزيادي قال: حدَّ حدَّ

محمد بن علي: �أنَّ رجاًل مدح �هلل ومدح ر�شوله، فاأعطاه ر�شول �هلل  لمديحه �هلل خلعة، 

.
)3(

ولم ُيعطه لمديحه �إّياه �شيًئا

.
)4(

د �لأرقط: �إعطاء �ل�شاعر من برِّ �لو�لدين وقال خالَّ

.
)5(

ومدح �بَن �شهاب �شاعٌر فاأعطاه، وقال: �إّن من �بتغاء �لخير �تَّقاء �ل�شّر

ان: »نافح عن قومك، و�شل �أبا بكر عن معايب �لقوم«، وكان  وقال ر�شول �هلل  لح�شَّ

�أبو بكر �أعلم قري�س بقري�س، وقال له: »و�هلل ل�شعرك �أ�شدُّ عليهم من وْقع �ل�شهام في غل�س 

.
)6(

ان: »�هجهم وجبريل معك« �لظالم«، وقال  لح�شَّ

وكانو� ياأمرون برو�ية �ل�شعر لما يقّيد من مكارم �لأخالق، وغر�ئب �لحكمة. قال: وكان 

�لحظائر، و�أعطاه �أربعين من �لإبل، ينظر زهر �لآد�ب، 938/2، وي�شيف �لح�شري �أنَّ �لحجاج نظر �إلى هذ� �لقول، 

و�أعاده حين خاطب ليلى �لأخيلية، ينظر خبر �لحجاج مع ليلى في �أمالي �لقالي، 86/1، وينظر خير �لعبا�س في �شيرة 

�بن ه�شام، 137/4، و�لعقد �لفريد، 276/1، 302/5، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 748/2، و �لحما�شة �لب�شرية، 258/1، 

وخز�نة �لأدب، 152/1.

و�لأغاني،  288/5و291،  �لفريد،  و�لعقد  142/1و156،  و�ل�شعر�ء،  و�ل�شعر   ،409/2 ثعلب،  مجال�س  ينظر   )1(

143/15، و�لعمدة، 23/1، و�لم�شون، �س197، وثمار �لقلوب، �س61.
ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.  )2(

ينظر �لفا�شل، �س9.  )3(

لبن  �لمو�شوعات  كتاب  وفي   ،88/1 �لأمثال،  وجمهرة   ،433/2 �لمجال�س،  وبهجة   ،184/1 �لدّر،  نثر  ينظر   )4(

�لجوزي، 191/1، �أنَّه حديث مو�شوع باطل.

ينظر عيون �لأخبار، 22/3، و�لممتع، �س363، وجمهرة �لأمثال، 181/1، وبهجة �لمجال�س، 433/2.  )5(

ينظر �شحيح �لبخاري، 142/7، م�شند �لإمام �أحمد، 82/6، و�شنن �لترمذي، 127/5، و�شنن �أبي د�ود، 280/5،   )6(

و�شير �أعالم �لنبالء، 513/2، و�لكامل، 1472/3، وزهر �لآد�ب، 25/1، و�لممتع، �س43، و�لعقد �لفريد، 6/6، 

وثمار �لقلوب، �س220.
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�بن عبا�س يقول: �إنَّ �ل�شعر علم �لعرب، وهو ديو�نها فتعلَّموه، وعليكم ب�شعر �لحجاز فاإنَّه 

.
)1(

�شعر �لجاهلية، وقد ُعفي عنه

و�إنَّكم  فقلت:  �شعًر�،  �أن�شد  وقد  �لم�شيِّب  بن  �شعيد  �شمعت  ب�ّشار:  بن  م�شلم  وقال 

 .
)2(

لتن�شدون �ل�شعر؟ قال: �أوما ين�شدونه عندكم؟ قلت: ل. قال: لقد ن�شكتم ن�شًكا �أعجمًيا

.
)3(

ث �أنَّ ر�شول �هلل  قال: »�شرُّ �لن�شك ن�شك �أعجمي« ثّم حدَّ

.
)4(

وقال : »�إنَّ من �ل�شعر حكًما«

 
)5(

وروى �شعيب بن و�قد عن �شالح بن �ل�شقر عن عبد �هلل بن زهير قال: وَفد �لعالء بن �لح�شرمي

�إلى ر�شول �هلل  فقال له:»�أتقر�أ من �لقر�آن �شيًئا«؟ فقر�أ )عب�س(، فز�د فيها من عنده: وهو �لذي 

 ،  وح�شا! ف�شاح به �لنبيُّ ، وقال: »ُكفَّ
)6(

�أخرج من �لُحْبلى، ن�شمة ت�شعى، من بين �شر��شيف

فاإنَّ �ل�شورة كافية«، ثمَّ قال: »هل تروي من �ل�شعر �شيًئا«؟ فاأن�شده:

قلوبهم ــِب  ــضْ ــ� تَ �لأ�ـــضـــغـــان  ذوي  ــيِّ  ــح ف

ــْل ــَع ــنَّ ــتــك �لــحــ�ــضــنــى وقــــد يُـــرقـــع �ل تــحــيّ

ــا ًم ــرُّ ــك ــره فـــاعـــُف ت ــك ــال ــو� ب ــض ــ� فــــاإن دح

ــْل تَــ�ــضَ ــا  ف �لــحــديــث  عــنــك  حــبــ�ــضــو�  و�إن 

ــه ــاُع ــم ــض ــــك مـــنـــه � ــــوؤذي ــــــذي ي ـــــــاإنَّ �ل ف

يُـــَقـــْل ـــم  ل ور�ءك  ـــو�  ـــال ق ـــــذي  �ل و�إنَّ 

ينظر �لعقد �لفريد، 281/5، ومجال�س ثعلب، 317/1، و�لعمدة، 30/1، و�لإتقان، 67/1.  )1(

ينظر �لبيان و�لتبيين، 202/1، وزهر �لآد�ب، 165/1، و�لعمدة، 29/1.  )2(

ينظر �لعمدة، 16/1.  )3(

ينظر م�شند �لإمام �أحمد، 268/4و292، وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 146/1، مع تخريجه، و�لفا�شل، �س9، وزهر   )4(

�لآد�ب، 18/1، و�لعقد �لفريد، 117/1 و274/5، و�لممتع، �س32و35، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س27، ور�شائل 

�لجاحظ، 160/2، و�لعمدة، 16/1و27، وديو�ن �لمعاني، 150/1، و�أول �أمثال �لميد�ني، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ، 

222/2، وبهجة �لمجال�س، 38/1، ونهاية �لأرب، 4/3.
ه عليها �أبو بكر وعمر، قاتل �أهل �لردة بالبحرين 

ّ
�لعالء بن �لح�شرمي: �شحابي وّله ر�شول �هلل  �لبحرين، و�أقر  )5(

و�أبلى �لبالء �لعظيم، توفي في خالفة عمر. ينظر �أ�شد �لغابة، 7/4، و�لإ�شابة، 497/2 رقم )5642(.

�شر��شيف: جمع �شر�شوف؛ وهو غ�شروف معّلق بكل �شلع، �أو طرف �ل�شلع �لم�شرف على �لبطن.  )6(
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 .
)1(

 : »�إنَّ من �ل�شعر حكًما، و�إنَّ من �لبيان ل�شحًر�«
ّ
فقال �لنبي

 ،
)2(

وموبذيهم ملوكهم  من  و�أ�شباههما  و�آنو�شرو�ن،  بزرجمهر  بكالم  تعجب  و�لعجم 

وكالم  �لعرب،  �أ�شعار  من  ذلك  تتبَّعو�  ولو  وحكمهم،  �آد�بهم،  من  �أودعو�  بما  وتفخر 

حكمائها؛ مثل كالم �أكثم بن �شيفي �لتميمي، و�أبي حجار �أبجر بن جابر �لعجلي، وعامر 

، و�أ�شباههم، لوجدوه بعينه، �أو �أجود منه في معناه، و�شاأذكر من ذلك 
)3(

�بن �لظرب �لعدو�ني

�شيًئا؛ لأنبِّه على ما للعرب - و�إن قلَّ - يكون خاتمة �لكتاب �إن �شاء �هلل.

عر: �لحكمة في �ل�ضِ

:
)4(

ّ
قال �بن عبا�س: �إنَّها كلمة نبي

ــًا ــاه ــت ج ــن ـــــــاُم مـــا ك ـــك �لأي ــبــدي ل ــت �ــض

ِد)5( ـــــــزوِّ ـــم ت ـــار َمـــــْن ل ـــالأخـــب ويـــاأتـــيـــك ب

.
)6(

و�لعجم تقول في حكمها: كلُّ عزيز دخل تحت �لقدرة فهو ذليل

 في هذ� �لمعنى، �أو �شبهه:
)7(

قال �ل�شاعر

�لخبر و�لأبيات في: �شرح �لحما�شة للتبريزي، 2/1، وعيون �لأخبار، 18/2 و168، و�لعقد �لفريد، 65/2 و123   )1(

13/1، و�شرح �لعيون، �س149، ومعجم �ل�شعر�ء،  100/1، وجمهرة �لأمثال،  و336و64/3و273/5، و�لزينة، 

�س296، وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 157/1، ول�شان �لعرب، 76/6، وبلوغ �لأرب، 130/3.

�لعرب،  ول�شان  �س151،  �لعلوم،  مفاتيح  ينظر  �لق�شاة،  قا�شي  �لموبذ�ن:  وموبذ  �لمجو�س،  قا�شي  �لموبذ:   )2(

.511/3
عامر بن �لظرب �لعدو�ني من حكام قي�س، كانت �لعرب ل تعدل بفهمه فهًما، ول بحكمه حكًما، و�شفه �لجاحظ   )3(

401/1، وبلوغ �لأرب،  �لمعارف، �س80و553، و�لبيان و�لتبيين،  ينظر  ا«،  ا، رئي�شً
ً
بقوله: »كان حكيمًا، خطيب

.136/1
ينظر عيون �لأخبار، 191/2، و�لعقد �لفريد، 276/5و271، وفيه، 137/3: »�أنَّ ر�شول �هلل  قال بعد �أن �شمع   )4(

�لبيت: �إّن معناه من كالم �لنبوة«.

�لبيت لطرفة بن �لعبد، ديو�نه، �س48.  )5(

ينظر عيون �لأخبار، 2/2، و�لعقد �لفريد، 78/3، و�لبخالء، �س161، وفيه: »وفي بع�س كتب �لفر�س«.  )6(

مي  هو �لأحو�س �لأن�شاري، عبد �هلل بن محمد بن عا�شم بن ثابت بن �أبي �لأفلح، و�لأحو�س لقب. �شاعر من مقدَّ  )7(

�إلى دهلك  ره 
ّ
�أن ي�شي �شعر�ء �لدولة �لأموية، مدح �لخلفاء ورجالهم، كان هّجاًء، وهذ� ما حد� بعمر بن عبد �لعزيز 

ًا، ليعيده بعد هذ� يزيد بن عبد �لملك، �إلى �أن يدركه �لموت في �آخر خالفته. تنظر مقدمة �شعره مع م�شادرها.
ّ
منفي
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مــنــعــت �أن  ـــحـــبِّ  ـــال ب كـــلـــفـــاً  وز�دنــــــــي 

ُمِنعا)1( ــا  م ــان  ــض ــ� �لإن �إلـــى  ــيٍء  ــض � وحـــبُّ 

. ويقول 
)3(

. وقالو�: �لمرء تّو�ق �إلى ما لم َيَنل
)2(

وقالو�: كلُّ مقدور عليه مملول محقور

�أ�شحاب �لقيا�س: ما �شاهدَت دليٌل على ما غاب عنك. وقال �ل�شاعر في مثله:

ــمـــا �ألـــــــوت بــاإ�ــضــبــعــهــا وقـــــالـــــت: �إنَـّ

]ر�أيت[)4( ــد  ق ــا  م تـــرى  ل  ــا  ــّم م يكفيك 

في  ذوؤيب  �أبو  وقال   .
)5(

بها عليه  ُيحكم  �أّن  فلير�س  �ُشنَّة  �َشنَّ  َمْن  �لحكماء:  وتقول 

:
)6(

مثله

ـــــت �ــضــرتــهــا ـــنَّـــة �أن ـــن �ـــضُ ــن م ــزع ــج ـــا ت ف

ي�ضيرها)7( َمـــــْن  �ــضــنّــًة  ـــــصٍ  ر�� و�أّول 

. وقال �ل�شاعر في مثله:
)8(

وتقول �لحكماء: �لطبع �أْملك

�شعره، �س195.  )1(

ينظر مجمع �لأمثال، 53/3، وعيون �لأخبار، 3/2، و�لعقد �لفريد، 78/3، و�لبخالء، �س161، وين�شبه �إلى معاذة   )2(

�لعدوية.

ينظر عيون �لأخبار، 3/2.  )3(

ما بين �لمعقوفين طم�س في �لمخطوط، ولعلَّ هذه �للفظة تنا�شب �لبيت.  )4(

من �أمثالهم: »ل تجزعن من �شّنة �أنت �شرتها«، مجمع �لأمثال، 214/3، وفي عيون �لأخبار، 136/4: »كتبت ُمنية   )5(

�إلى قابو�س: َمْن �شّن �شّنة فلير�َس باأن ُيحكم عليه بها«.

ق�شة  ذوؤيب، و�شاق  �أبي  �أخت  �بن  �أخرى هو خالد  ثالثة  �لبيت، ومعه  قائل هذ�  �أنَّ   ،215/3 �لأمثال،  في مجمع   )6(

لالأبيات. ون�شبه �بن قتيبة نف�شه في عيون �لأخبار، 109/4، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 654/2 �إلى خالد بن زهير، وهو �بن 

�أخت �أبي ذوؤيب، �أو �بن عّمه، وديو�ن �لهذليين، 157/1.

و�أدب   ،62/6 و�لأغاني،   ،654/2 و�ل�شعر�ء،  و�ل�شعر   ،109/4 �لأخبار،  وعيون   ،215/3 �لأمثال،  ينظر مجمع   )7(

�لخو��س، �س82، �لعجز وحده، وبهجة �لمجال�س، 788/2، وديو�ن �لهذليين، 157/1، وهو بال ن�شبة في نو�در 

�لمخطوطات، �س272.

ينظر �لعقد �لفريد، 3/3، وتاأويل مختلف �لحديث، �س291.  )8(
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نف�ضه �ــضــو�ــص  ــن  م لي�ص  ــا  م يــبــتــدع  ــــْن  وَم

ِخْيمها)1( �لــنــفــ�ــص  عــلــى  وتــغــلــبــه  يَـــدْعـــه 

:
)2(

وقال �آخر

ــــا لــ�ــضــيــمــتــه ـــــــٌع يــــوًم ـــــــرٍئ ر�ج كـــــلُّ �م

حيِن)3( �إلـــــى  �أخــــاًقــــا  تــخــلَّــق  و�إن 

:
)4(

وقال �آخر

ــه ــدن ــــى ُخــْلــِقــك �لــمــعــروف دي ــــع �إل �رج

�لُخُلُق)5( دونـــــه  ـــى  ـــاأب ي ــَق  ــّل ــخ ــت �ل �إّن 

. وقال عدي بن زيد:
)6(

وتقول حكماء �لعجم: �لحر�س محرمة

ـــه ـــــن حـــظِّ ـــئ م ـــط ـــب ـــم ــــــــــدرك �ل ـــــد يُ ق

�لحري�ْص)7( جــهــد  يــ�ــضــبــق  قـــد  ـــدُّ  ـــَج و�ل

ديو�نه،  ينظر  �لطائي،  حاتم  �أو  �س148،  ديو�نه،  ينظر  ر، 
ّ
لكثي فهو  �ل�شعر�ء،  من  و�حد  غير  �إلى  �لبيت  هذ�  ن�شب   )1(

�لن�شبة في  ينظر �ختالف  �لمهاجر.  �شليمان بن  �أو  �لعدو�ني  �لإ�شبع  �أو ذي   
ّ
�ل�شني �لأعور  �أو  �لعتبي،  �أو  �س289، 

�إلى مالك بن �لدخ�شم �لأن�شاري في معجم �ل�شعر�ء، �س362، وهو بال ن�شبة في  ديو�ن حاتم، �س289. ون�شب 

تاأويل مختلف �لحديث، �س291، وبهجة �لمجال�س، 660/2، وُن�شب في �لفا�شل، �س40، �إلى خالد بن عبد �هلل 

ر في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 513/1، و�لحما�شة �لب�شرية، 173/2.
ّ
�لطائي، وُن�شب �إلى كثي

ة نه�شت 
ّ
هو ذو �لإ�شبع �لعدو�ني، و��شمه ُحرثان من عدو�ن بن عمرو بن قي�س بن عيالن، و�شّمي ذ� �لإ�شبع؛ لأنَّ حي  )2(

� طوياًل. تنظر ترجمته في �لمف�شليات 
ً
�إبهام قدمه. �شاعر فار�س جاهلي، له غار�ت كثيرة، ووقائع م�شهورة، عّمر دهر

مع م�شادر �لمحقّقين، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 708/2، وخز�نة �لأدب، 284/5.

�لب�شرية،  256/1، و�لحما�شة  26/1، و�لممتع، �س398، و�لأمالي،  �إلى ذي �لإ�شبع في �لكامل،  �لبيت من�شوب   )3(

224/1، وينظر مزيد من �لتخريج فيها.
هو �لعرجي، و��شمه عبد �هلل بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان، وُلّقب بالعرجي ن�شبة �إلى ماء له يقال له �لعرج،   )4(

مي �شعر�ء قري�س، و�لدولة �لأموية، غلب على �شعره �لغزل، و�لمجون، وو�شف �للهو. توفي م�شجوًنا  �شاعر من مقدِّ

�شنة 120 للهجرة بالمدينة. تنظر مقدمة ديو�نه مع م�شادرها.

ديو�نه، �س33، باختالف. وينظر �لهام�س �لخام�س في �لديو�ن.  )5(

ينظر �لأدب �لكبير، �س97.  )6(

ديو�نه، �س70، باختالف ي�شير.  )7(
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وقيل لبزرجمهر: هل من �أحد لي�س فيه عيب؟ قال: ل، �إنَّ �لذي ل عيب فيه ل ينبغي �أن 

 في مثله:
)2(

. وقال مو�شى �شهو�ت
)1(

يموت

ـــك عــيــٌب ـــن ـــا م ـــن لـــيـــ�ـــص فـــيـــمـــا بــــــد� ل

ــــا�ــــص غـــيـــر �أنَّـــــــــــَك فـــــاِن ــــن ــــه �ل ــــاب ع

ـــاع لــــو كـــنـــت تــبــقــى ـــمـــت �أنـــــــَت خـــيـــر �ل

لاإن�ضاِن)3( بــــقــــاَء  ل  �أن  ـــر  ـــي غ

وتقول �لعجم: �آفة �لحلم �ل�شعف. وقال �لنابغة �لجعدي:

له ــن  ــك ي ـــم  ل �إذ�  حـــلـــٍم  ـــي  ف خـــيـــَر  ول 

ر�)4( يكدَّ �أن  ــوه  ــف ــض � ــحــمــي  ت بــــــو�دُر 

.
)5(

 ، فقال: ل يف�ش�س �هلل فاك. قال: فغبر مئة �شنة لم تنغ�س له �شن
ّ
و�أن�شده �لنبي

:
)7(

. وقال �ل�شاعر
)6(

وتقول �لحكماء: �أحقُّ َمْن �شركك في �لنِّعم �شركاوؤك في �لمكاره

ينظر عيون �لأخبار، 17/2، و�لعقد �لفريد، 336/2، وهو من�شوب �إلى �لعتابي في �لعقد، 3/1، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س11.  )1(

مو�شى �شهو�ت: هو مو�شى بن ي�شار مولى بني تيم قري�س، و�شهو�ت لقب لحق به. من �شعر�ء �لمدينة وظرفائهم. ينظر   )2(

�لأدب،  807/2، وخز�نة  �لالآلي،  و�شمط  و�لموؤتلف، �س377،  �لمحقق،  م�شادر  مع   ،577/2 و�ل�شعر�ء،  �ل�شعر 

297/1، وينظر كفاية �لطالب، �س67 فهما من�شوبان �إليه.
في ن�شبة �لبيتين خالف، فهما في �لبيان و�لتبيين، 144/3، من�شوبان �إلى جارية ل�شليمان بن عبد �لملك، �أن�شدتهما   )3(

بعد �أن ركب في زّي عجيب، وهما لها في �لعقد �لفريد، 425/4، وتاريخ �لطبري، 547/6، و�لكامل في �لتاريخ، 

37/5، وهما في �لأخبار �لموفقيات، �س193 لأعر�بي يمدح �شعيد بن �لعا�س، وهما لمو�شى في �ل�شعر و�ل�شعر�ء، 
578/2، وعيون �لأخبار، 17/2، ومعجم �ل�شعر�ء، �س377، و�لعمدة، 136/2، و�لأغاني، 94/9، و122/3.

�شعره، �س69، باختالف ي�شير.  )4(

ينظر مجال�س ثعلب، 663/2، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 289/1، ور�شائل �لجاحظ، 364/1، ومعجم �ل�شعر�ء، �س321،   )5(

وغريب �لحديث، 127/1، و�لعقد �لفريد، 52/2 و80، و276/5، و�لمختار من �شعر ب�شار، �س140، و�لعمدة، 

53/1، وطبقات �بن �شاّلم، 103/1، وجمهرة �أ�شعار �لعرب، 152/1، و�لإ�شابة، 118/10، وبهجة �لمجال�س، 
714/1، ونهاية �لأرب، 71/3، وتنغ�س: تتحرك.

ينظر عيون �لأخبار، 20/3، و�لعقد �لفريد، 366/2، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س36، وبهجة �لمجال�س، 714/1،   )6(

وُن�شب �إلى �أكثم بن �شيفي.

�لخز�عي،  دعبل  �شعر  �لن�شبة  �ختالف  عن  ينظر  �ل�شولي.  �لعبا�س  بن  �إبر�هيم  �أو  تمام،  �أبو  �أو  �لخز�عي،  دعبل  هو   )7(

�س461-462، ويرّجح جامع �شعره �أنَّ �لبيت لي�س لدعبل بال �أ�شباب يوردها.
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ــه ــيَ ــض ــو�� ت �أن  ـــا  ـــر�ي ـــب �ل �أْولــــــــى  و�إنَّ 

�لَحَزِن)1( ــي  ف �آ�ــضــاَك  لمن  �لــ�ــضــرور  عند 

فيندمل،  بال�شيوف  �للحم  وُيقطع  فتنبت،  بالفوؤو�س  �ل�شجرة  ُتقطع  قد  كتاب:  وفي 

. قال �مروؤ �لقي�س:
)2(

و�لل�شان ل يندمل جرحه

...........................................

�لـيـــد)3( كـجــرح  �للـ�ضـان  وجــــــــرح 

وقال طَرفة:

ــــ ــــل �ل ــــرج ــة �ل ــل ــي ــخ ـــك م ـــدُّ عـــن ـــض ـــ� وت

ـــٌة عـــــن �لـــعـــظـــِم ـــح ـــض ـــو� ـــص م ـــ� ي ـــرِّ ـــع ـ

و�لـــــ لـــ�ـــضـــاِنـــك  �أو  ــك  ــف ــي ــض � ــام  ــض ــ� ــح ب

�لَكِلِم)4( كــــاأرغــــب  ـــيـــل  �لأ�ـــض ــم  ــكــل ـ

ونحوه:

........................................

�لإبـــُر)5( تـنفـذ  ل  مـا  يـنفـذ  و�لـقــول 

ينظر �شعر دعبل، �س462، و�ل�شعر و�ل�شعر�ء، 852/2، و�لحما�شة �لب�شرية، 3/2، ون�شب فيهما �إلى دعبل. ويذهب   )1(

جامع �شعر دعبل �إلى �أنَّ �لبيت �شمن ق�شيدة لأبي تمام مطلعها:

�لــــّدمــــِن عـــلـــى  �إدمـــــانـــــي  ــــرت  ــــب �أك �أر�ك 

ــِن ــم ــت ــك ــــــاٍد وم ــــن ب ـــوق م ـــض ـــ�  �ل
َ
ـــي ـــل ـــم وح

وهي في ديو�نه، 337/3-339، ولي�س فيها هذ� �لبيت.  

ينظر يتيمة �ل�شلطان، �س162، وعيون �لأخبار، 22/2، وفيه: »وقر�أت في كتاب للهند«، وجمهرة �لأمثال، 476/1،   )2(

وفيه: »وقال بع�س حكماء �لهند«.

ديو�نه، �س183، وهو عجز بيت، و�شدره: »ولو نثا غيره جاءني«.  )3(

ر، و�لعرّي�س: �لمعتر�س فيما ل يعنيه، و�لمو�شحة: �ل�شّجة تبدي عن و�شح 
ّ
ديو�نه، �س96، و�لمخيلة: �لخيالء و�لتكب  )4(

ر �شربة �شديدة، وكاأرغب �لكلم: �أي كاأو�شعه.
ّ
�لعظم وبيا�شه، �أي تمنع �لمتكب

هذ� عجز بيت لالأخطل، ينظر ديو�نه، 202/1، و�شدره: »حتى ��شتكانو� وهم مني على م�ش�س«.  )5(
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:
)2(

اني مَّ . وقال �لفند �لزَّ
)1(

وقالت �لحكماء: �إذ� لم ُينجك �لخير �أنجاك �ل�شّر

ــــ ــــــرِّ نــــــــجــــــــاٌة حـــي ــــــض ــــــ� ــــــــــي �ل وف

�إحـــــــ�ـــــــضـــــــاُن)3( ـــك  ـــي ـــج ـــن ي ل  ــــــن  ـ

:
)5(

. وقال �لقطامي
)4(

ويقولون: �لعجلة موّكل بها �لزلل

ــون له ــل ــائ ـــًر� ق ـــَق خـــي ـــْل و�لـــنـــا�ـــص َمــــْن يَ

ــُل ــب ــه �ل ــئ  ــط ــخ ــم �ل ولأمِّ  ــهــي  ــت ــ�ــض ي مـــا 

ــص حــاجــتــه ــ� ــع ـــي ب ـــاأنّ ـــت ـــم قــــد يـُــــــدرك �ل

�لزلُل)6( �لــمــ�ــضــتــعــجــل  مـــع  ــون  ــك ي ـــد  وق

�أن يكون ل�شديق �شديقه �شديًقا، ولعدوِّ �شديقه  وفي كتاب �لهند: من عالمة �ل�شديق 

 في مثله:
)8(

. فقال �ل�شاعر
)7(

� عدوًّ

ــــي ــــن ــــم �أنّ ــــزع ــــــمَّ ت ـــــــــدّوي ث تــــــــودُّ ع

لــعــازُب ــك  ــن ع ــــــر�أي  �ل �إنَّ  ــك،  ــُق ــدي ــض �

 بمثله �إذ� �أعياك غيره«. ينظر مجمع �لأمثال، 485/2، و�شاق بيت �لفند.
ّ
من �أمثالهم: »قد ُيدفع �ل�شر  )1(

ان بن مالك بن �شعب بن علي بن بكر بن و�ئل، و�لفند لقب غلب عليه،  اني: �شهل بن �شيبان بن ربيعة بن زمَّ مَّ �لفند �لزَّ  )2(

وهو �لقطعة �لعظيمة من �لجبل. �شاعر جاهلي، فار�س. �شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب �لمئة. تنظر مقدمة �شعره 

�لمجموع مع م�شادرها �شمن كتاب )ع�شرة �شعر�ء مقّلون(، �س9.

�شعره، �س22.  )3(

ينظر �لعقد �لفريد، 360/2.  )4(

اد... بن تغلب بن و�ئل. �شاعر �إ�شالمي، مقّل، مجيد، 
ّ
�لقطامي: لقب، و��شمه ُعمير بن �شييم بن عامر بن بكر بن عب  )5(

ا فاأ�شلم، و�شعه �لجمحي في �لطبقة �لثانية من �شعر�ء �لإ�شالم، وو�شفه باأنَّه �شاعر فحل، رقيق �لحو��شي. 
ً
كان ن�شر�ني

تنظر جمهرة �أ�شعار �لعرب، 803/2 في م�شوبته �لم�شهورة مع م�شادر �لمحقق.

ديو�نه، �س2.  )6(

ينظر عيون �لأخبار، 6/3، وفيه: »وقر�أت في كتاب للهند«، و�لعقد �لفريد، 306/2، ويتيمة �ل�شلطان، �س159،   )7(

وبهجة �لمجال�س، 687/2.

هو �شالح بن عبد �لقدو�س كما في حما�شة �لبحتري، �س280، �أو �لعتابي كما في عيون �لأخبار، 6/3، �أو عبد �هلل   )8(

�بن �لمخارق كما في �لحما�شة �لب�شرية، 43/2.
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عينه ر�أي  نــــــي  ودَّ ـــــْن  َم �أخـــــي  ــص  ــ� ــي ول

�لمغايُب)1( قــتــه  �ــضــدَّ ــــْن  َم �أخــــي  ــن  ــك ول

:
)3(

. قال �ل�شاعر
)2(

وتقول �لحكماء: �ل�شكوت �أخو �لر�شى

ــُم ــُك ــه ــي ــف ــض � ـــو�  ـــه ـــان ف �أل  هـــــال  بـــنـــي 

ماأموُر)4( ـــَه  ـــْن يُ ـــم  ل �إذ�  ــَه  ــي ــف ــ�ــض �ل �إنَّ 

وقال �ل�شاعر:

ـــا �آمـــنً ــــات  ب و�إن  �لـــدنـــيـــا  ـــــا  �أخ ــــــت  ر�أي

ـــدري ي ـــه وهــــو ل  ب يُــ�ــضــرى  ــفــر  �ــض ــى  ــل ع

و�أ�شحاب �لفقه و�لحّكام يرون مقاطع �لحقوق في ثالث: يمين، �أو محاكمة، �أو حّجة.

وقد جمع ذلك زهير في قوله:

ــــاث ــــُه ث ــــُع ــــط ــــق ــــــحــــــقَّ م ـــــــــــاإنِّ �ل ف

ـــــــــاُء)5( ج �أو  ـــــاٌر  ـــــف ن �أو  يـــمـــيـــٌن 

بمقاطع  معرفته  من  يعجب  فجعل  �لبيت،  هذ�   -  M  - �لخطاب  بن  عمر   
)6(

و�أن�شد

وبهجة   ،307/2 �لفريد،  و�لعقد   ،6/3 �لأخبار،  عيون  في  للعتابي  وهما  ل�شالح،  �س280  �لبحتري،  حما�شة   )1(

�لمجال�س، 689/2 باختالف ي�شير، وهما بال ن�شبة في �أمالي �لقالي، 83/1، ور�شالة �ل�شد�قة، �س46، ولعبد �هلل بن 

�لمخارق في �لحما�شة �لب�شرية، 43/2، وينظر فيها �لمزيد من �لتخريج.

ينظر �لتمثيل و�لمحا�شرة، �س40، وفيه �أنَّ �لقائل هو ح�شان بن ثابت، ومجمع �لأمثال، 148/2، وجمهرة �لأمثال،   )2(

.521/1
ت ترجمته.

َّ
هو �لأحو�س �لأن�شاري، وقد مر  )3(

�شعره، �س161، باختالف ي�شير.  )4(

ديو�نه، �س75.  )5(

و�لتمثيل   ،55/1 و�لعمدة،   ،281/5 �لفريد،  و�لعقد   ،240/1 و�لتبيين،  و�لبيان   ،149/1 و�ل�شعر�ء،  �ل�شعر  ينظر   )6(

بينها  67/1، وهناك زيادة فيه هي: »... وتف�شيله  62/3، وعيون �لأخبار،  و�لمحا�شرة، �س47، ونهاية �لأرب، 

ويقول: ل يخرج �لحّق من �إحدى ثالث: �إّما يمين �أو محاكمة �أو حّجة«.
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:
)1(

�لحقوق. و�أن�شد لعبدة بن �لطبيب

........................................

وتـاأميــُل)2( و�إ�ــضـــــفـــــاٌق  �ضـحٌّ  و�لـعيـ�ص 

.
)3(

ل بهم من ح�شن ما ق�ّشم وف�شَّ فجعل يكّرره، ويعجِّ

 ،
)4(

ٴۇ{ ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   {ڭ   يقول:  و�هلل 

:
)5(

وقال �ل�شاعر

ــه ــول ــق ــــقــــول ت ــــوذ ب ــــاأخ ــــم ولــــ�ــــضــــَت ب

�لعز�ئِم)6( ــــد�ِت  عــــاق ــد  ــمَّ ــع ت ـــم  ل �إذ� 

وقالت �لعجم: َمْن لم يكن عقله �أغلب خ�شال �لخير عليه، كان حتفه في �أغلب خ�شال 

 في نحوه:
)8(

. وقال �ل�شاعر
)7(

�ل�شّر عليه

ــــه ــــل ــــى �أه ــــل ــــان ع ــــض ــــ� ــــل ـــــــــــت �ل ر�أي

مغير�)9( لــيــثًــا  �لـــجـــهـــُل  ــه  ــض ــا� ــض � �إذ� 

وفي كتاب �لهند: لي�س من خ�شلة هي للغني مدح �إّل وهي للفقير ذم؛ فاإن كان �شجاًعا 

عبدة بن �لطبيب �شاعر مخ�شرم من �شعر�ء تميم، �أدرك �لإ�شالم، و�أ�شلم، وح�شن �إ�شالمه. �شارك في فتوح �لعر�ق.   )1(

توفي بعد �شنة ع�شرين للهجرة. تنظر مقدمة �شعره �لمجموع وم�شادرها.

ينظر �شعره، �س75، وهو عجز بيت و�شدره )و�لمرء �شاٍع لأمر لي�س يدركه(.  )2(

ينظر �لبيان و�لتبيين، 240/1، و�لحيو�ن، 46/3، وبهجة �لمجال�س، 117/1.  )3(

�لمائدة، 89.  )4(

هو �لفرزدق.  )5(

ديو�نه، 307/2، باختالف ي�شير.  )6(

ينظر �لبيان و�لتبيين، 86/1، وُن�شب �إلى بع�س �لأولين، وعيون �لأخبار، 330/1، و�لكامل، 104/1، وُن�شب �إلى   )7(

�أرد�شير باختالف.

�لبيت غير من�شوب ل�شاعر بعينه.  )8(

�لبيت بال ن�شبة في عيون �لأخبار، 330/1 و178/2، وجمهرة �لأمثال، 228/2، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ، 90/2،   )9(

وبهجة �لمجال�س، 83/1، وف�شل �لمقال، �س20، ونو�در �لمخطوطات، �س266.
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قيل:  يًتا  زمِّ كان  و�إن  مهذ�ر،  قيل:  ًنا  ل�شِ كان  و�إن  بليد،  قيل:  وقوًر�  كان  و�إن  �أهوج،  قيل: 

:
)2(

. وقال �ل�شاعر
)1(

ّ
عيي

ــِد �لــغــنــى ــم ــح ـــي قـــومـــه ي ــْر ف ــق ــت ــف وَمـــــْن ي

مــخــول ـــّم  ـــع �ل ـــَد  ـــاج م ــهــم  ــي ف كــــان  و�إن 

هم بع�ضُ ويــبــخــُل  ـــو�  ـــط �أع �إن  يــمــنّــون 

ــا ــجــمَّ ت �إن  ــه  ــت ــك ــض � ـــا  ـــيًّ ع ويـُــحـــ�ـــضـــب 

ــــُة مــالــه ــــّل ــــرء ق ــــم ــــــــزري بـــعـــقـــل �ل وي

و�أحـــــول)3( رجــــال  مــن  ــــوى  �أق كـــان  و�إن 

:
)4(

ومن ِحَكم �ل�شعر�ء قول �ل�شاعر

جــرى كــمــا  �لــ�ــضــفــيــه  ـــَت  جـــاري �أنـــــَت  �إذ� 

ــِم ــل ح ذي  غـــيـــر  ــه  ــل ــث م ــٌه  ــي ــف ــض � فــــاأنــــت 

ة ــــرَّ م جــهــلــك  �لــــجــــّهــــال  �أِمــــــــن  �إذ� 

ـــن �لــُغــْنــِم ــال ُغـــْنـــٌم م ــهَّ ــج ــل ــك ل ــعــر�ــض ف

ود�ِره �لــ�ــضــفــيــه  عـــر�ـــص  ــْن  ــضَ ــر� ــق ت ـــا  ف

ــرِم ــ�ــضَّ ــال ــب ــيــك ف ـــا عــل ـــي بــحــلــٍم، فـــــاإن �أع

ــه ــق ــه �لـــحـــلـــَم و�لـــجـــهـــَل و�ل ــي وَغــــــمِّ عــل

ــــــد�وِة و�لـــ�ـــضـــلـــِم ــــــع ـــن �ل ـــي بـــمـــرتـــبـــة ب

ينظر عيون �لأخبار، 239/1، ويتيمة �ل�شلطان، �س159، و�لعقد �لفريد، 36/3، وبهجة �لمجال�س، 209/1.  )1(

هو جابر بن �لثعلب �لطائي، كما في �لحما�شة �لب�شرية، 350/1، و�شرح �لحما�شة للتبريزي، 292/1، و�شمط �لالآلئ،   )2(

842/2، وهو �شاعر جاهلي، ينظر �شعر طيئ و�أخبارها، 359/2.
تنظر �لم�شادر �ل�شابقة، و�شعر طيئ و�أخبارها 361/2 باختالف ي�شير، وفيه مزيد من �لتخريج.  )3(

�؛ �إذ نجد �لمرزباني يترجم له في معجم 
ً
هو مرو�ن بن �لحكم كما في بهجة �لمجال�س، 623/3، ويبدو �أنَّه كان �شاعر  )4(

�ل�شعر�ء، �س396.
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ـــــارًة ــــــــار�ٍت ويـــخـــ�ـــضـــاك ت ـــوك ت ـــرج ـــي ل

ـــحـــزِم ـــال ـــــك ب ـــيـــن ذل وتـــــاأخـــــذ فــيــمــا ب

فا�ضتعن �لــجــهــل  ــن  م بُـــــّد�ً  تــجــد  ــم  ل فــــاإن 

ـــال فــــــذ�ك مــــن �لـــــعـــــزِم)1( ـــجـــّه ــه ب ــي ــل ع

وقال كثير:

�ــضــديــقــه ـــن  ع ــه  ــنَ ــي ع ــص  ــ� ــمِّ ــغ ي ل  ــــــْن  وَم

ــُب ــمــت وهـــو عــات ــه ي ــي وعـــن بــعــ�ــص مـــا ف

ــــلَّ عــثــرة ـــن �ـــضـــاحـــٍب ك ــع م ــب ــتَّ ــــــْن ي وَم

�ضاحُب)2( هــَر  �لــدَّ ــه  ل ي�ضلم  ول  يجدها 

:
)3(

و�أن�شد �بن �لأعر�بي

ــاوي ــض ــ� ــم ــق عــــن �ل ــدي ــض ــ� ــل ـــص ل ـــ� ـــمِّ �أغ

�ضديِق)4( بــــا  ـــصَ  ـــ� ـــي �أع �أن  مـــخـــافـــة 

و�ل�شابق �إلى هذه: �لنابغُة. قال:

ــه ــمُّ ــل ت ل  �أًخــــــــا  ــٍق  ــب ــت ــض ــ� ــم ب ـــت  ـــ�ـــض ول

ُب)5( �لمهذَّ �لـــرجـــال  �أيُّ  ــعــٍث،  �ــض عــلــى 

بهجة �لمجال�س، 623/3، باختالف.  )1(

ديو�نه، �س154.  )2(

�لبيت لأبي زبيد �لطائي كما في ر�شالة �ل�شد�قة و�ل�شديق، �س19، وهو حرملة بن �لمنذر بن معدي كرب بن حنظلة   )3(

ا و�أدرك �لإ�شالم، وفي �إ�شالمه �أقو�ل. من فنونه �لو�شف 
ً
�بن �لنعمان...، �شاعر جاهلي قديم من طيئ، كان ن�شر�ني

و�لرثاء. تنظر مقّدمة �شعره مع م�شادرها، وينظر �لبرهان، �س286.

ديو�نه، �س125، باختالف.  )4(

ديو�نه، �س56.  )5(
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:
)1(

وقال �شويد بن �ل�شامت

تــرى ـــو  ول ــا  ــًق �ــضــدي ــو  ــدع ت ــــْن  َم ُربَّ  �أل 

ــري ــف مـــقـــالـــتَـــه بــالــغــيــب �ــــضــــاءك مــــا ي

ــد مـــا كــنــت �ــضــاهــًد� ــه ــض ــ� ــال ــه ك ــت ــال ــق م

ــِر ــح ــنَّ ــى ثـــغـــرة �ل ــل ــب مــــاأثــــور ع ــي ــغ ــال وب

ـــٌم ــــو كـــات ــــا ه ـــان م ـــن ـــي ـــع ــــك �ل ـــن ل ـــي ـــب تُ

ــر �لـــ�ـــضـــْزِر ــظ ــن ــال ــلــبــغــ�ــضــاء ب ــــنَّ ل ــــا ج وم

ــتــنــي ــر طـــالـــمـــا قــــد بــري ــي ــخ ـــي ب ـــن ـــِر�ـــض َف

يبري)2( ول  يــريــ�ــص  ـــْن  َم ــي  ــمــو�ل �ل ــُر  ــي وخ

:
)3(

وقال رجل من غطفان

ــٍة ــحــاب �ــض ودَّ  ــِق  ــب ــت ــض ــ� ت ـــم  ل ـــــت  �أن �إذ� 

ــِب ــاي ــع ــم �ل ردَّ  �أكــــثــــرت  ـــــــٍن  َدَخ عــلــى 

ًة ــي �مـــــر�أ �لــ�ــضــوء عــــدَّ ــق ــب ــت ــض ــــــي لأ� و�إنِّ

ـــن �لـــنـــا�ـــص عــائــِب ـــ�ـــصٍ م ي لــــعــــدوِة عـــرِّ

 من 
ِّ
�شويد بن �ل�شامت بن حارثة بن عدي بن قي�س بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن �لخزرج �لأن�شاري، �شحابي  )1(

�لذين �شهدو� غزوة �أحد، وهو �شاعر مقّل، تنظر �لإ�شابة، 99/2، رقم )3599(، وفي طبقات �بن �شعد، 552/3 ذكر 

ج قتله وقعة بعاث، وفي �لأو�ئل للع�شكري، 194/1 �أّن �لمجذر 
ّ
لرجل ��شمه �شويد بن �ل�شامت ُقتل في �لجاهلية فهي

�بن زياد قتل �شويد بن �ل�شامت في �لجاهلية، ثم �أ�شلم. وينظر �لبر�شان للجاحظ، �س346.

و�لتبيين،  و�لبيان   ،198/2 �لقالي،  و�أمالي   ،81/3 �لأخبار،  عيون  في  ي�شير  باختالف  �شويد  �إلى  من�شوبة  �لأبيات   )2(

جمهرة  في  ن�شبة  بال  وحده  و�لثالث  �س97،  و�ل�شديق،  �ل�شد�قة  ور�شالة   ،686/2 �لمجال�س،  وبهجة   ،66/4
�لأمثال، 550/1، و�لر�بع وحده بال ن�شبة في �لف�شول و�لغايات، �س363، وهي من�شوبة �إلى عمير بن حباب في 

ل�شان �لعرب، 208/5.

ُن�شبت �لأبيات �إلى �لنعمان بن حنظلة �لعبدي في حما�شة �لبحتري، �س249، و�إلى رجل من بني عبد �هلل بن غطفان   )3(

في �لحيو�ن، 368/1، و�إلى �بن د�رة في ر�شالة �ل�شد�قة و�ل�شديق، �س266.
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ــحــهــا ــب ــــن ون ــــعــــدي ـــــاب �لأب ـــــــاف ك �أخ

ــــــــارِب)1( �لأق ــــاُب  ك ــا  ــه ــجــاوب ت لـــم  �إذ� 

:
)2(

وقال �لنعمان بن ب�شير

ـــــي لأعــطــي �لــمــال َمــــْن لــيــ�ــص �ــضــائــًا و�إنِّ

ــِم ــل ــظ ــال ب �لـــمـــعـــانـــد  ــى  ــول ــم ــل ل و�أدرك 

ـــا لــه ـــارًم ـــض و�إنِّــــــــي مـــتـــى مــــا يـــْلـــَقـــنـــي �

ــرِم ــض ـــن � ــد �لــ�ــضــد�ئــد م ــن ــا ع ــن ــن ــي ــا ب ــم ف

�لغنى فـــي  �ــضــريــكــك  ــى  ــول ــم �ل ــدد  ــع ت فـــا 

ــى �ــضــريــكــك فـــي �لـــُغـــرِم ــول ــم ــمــا �ل ــكــنَّ ول

بــرحــمــه ـــك  ـــي �إل �لـــُقـــربـــى  ذو  َمـــــتَّ  �إذ� 

ـــذي رحـــِم ــك و��ــضــتــغــنــى فــلــيــ�ــص ب ــضَّ ــ� وغ

ــه يــ�ــضــتــخــفُّ ـــــذي  �ل ـــى  ـــرب ـــُق �ل ذ�  ـــنَّ  ـــك ول

ترمي)3( ـــذي  �ل ــدوَّ  ــع �ل يــرمــي  وَمــــْن  �أذ�ك 

وقال كعب بن زهير:

ـــوَل بــغــيــٌة ـــه ـــم يــركــب �ل ـــْن ل ـــَم ــص ل ــ� ــي ول

حـــامـــُل �هلل  ـــهـــا  حـــطَّ ـــــٍل  ـــــِرْج ل ولـــيـــ�ـــص 

حما�شة �لبحتري، �س249، و�لحيو�ن، 368/1، و�ل�شد�قة و�ل�شديق، �س266، باختالف ي�شير.  )1(

�لنعمان بن ب�شير �لأن�شاري �أول مولود يولد لالأن�شار بعد �لهجرة، توفي ر�شول �هلل  وهو �بن ثماني �شنين. �شاعر   )2(

معروف، بيته من بيوتات �ل�شعر �لمعرقة. �شارك في �لأحد�ث �ل�شيا�شية في �لع�شرين �لإ�شالمي و�لأموي، وله فيها 

�شعر كثير. ُقتل �شنة �أربع و�شّتين للهجرة. تنظر مقّدمة �شعره مع م�شادرها.

�شعره، �س160-159.  )3(

Fadl_Al_Arab_Book.indb   194 24/8/10   12:25 PM



195

و�لخنا �لــجــهــل  ــن  ع تُق�ضر  ــم  ل ـــت  �أن �إذ� 

جاهُل)1( �أ�ـــضـــابـــك  �أو  ــا  ــبً ــي ــب ل ــت  ــب ــض �أ�

وقال �آخر:

ــخــافــه ــت ـــقـــي ف ـــا تـــتّ ـــّم ـــيء م ـــض ـــ� ـــــرى �ل ت

ـــُر ـــث �أك �هلل  يـــقـــي  ـــا  ـــّم م ــــــرى  يُ ل  ـــــا  وم

:
)2(

وقال �إيا�س بن قتادة

ــــا ــــن ـــم ر�أي ـــل ـــح ــــا وي ــــن ــــدي تــــعــــاقــــُب �أي

بالتكلُِّم)3( ل  بــــالأفــــعــــال  ــم  ــت ــض ــ� ون

وقال:

ــي ــم ــري ــــن ح �إنـّـــــــي �مـــــــــروؤٌ يــــــذبُّ ع

ــِم ــي ــئ ــل ـــــوؤم ل ـــــل حـــلـــمـــي وتـــــركـــــي �ل

�لـظـلــوِم)4( يـد  مـن  �أحـمـى  و�لـحـلـم 

. وقال �مروؤ �لقي�س:
)5(

ونحوه قال �لأحنف: وجدت �لحلم �أن�شر لي من �لرجال

ــر ــاخ ــف ــــم يـــفـــخـــر عـــلـــيـــك ك ـــــك ل ـــــاإنَّ ف

مغلَِّب)6( ــل  ــث م يــغــلــبــك  ــــم  ول �ــضــعــيــف 

�شرح ديو�نه، �س257، باختالف ي�شير.  )1(

�إيا�س بن قتادة بن �أوفى بن موؤلة بن عتيبة بن عميرة بن ُمالد�س بن عب�شم�س، فار�س �شجاع، �بن �أخت �لأحنف، حمل   )2(

ديات �لأزد �أيام حرب م�شعود. ينظر جمهرة �أن�شاب �لعرب، �س215.

�لتخريج  �إلى معبد بن علقمة؛ وهو �شاعر جاهلي، وينظر  30/1، و�لممتع، �س350 ن�شب  �لب�شرية،  في �لحما�شة   )3(

هناك. وهو بال ن�شبة في عيون �لأخبار، 286/1و178/2.

ولعّله:  �لأ�شول،  في  »كذ�  �لهام�س:  وفي  )و�لحلم(  بدل  )و�لِعلم(  وفيه:   ،286/1 �لأخبار،  عيون  في  ن�شبة  بال   )4(

و�لحلم«.

ينظر عيون �لأخبار، 286/1.  )5(

ديو�نه، �س99.  )6(
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:
)1(

وقال �شويد

ــه ــكُّ ــض � بــــيـّـــن  ــــــــر  �لأم ــــا  م �إذ�  ــــــــي  �إنّ

ــــُل ــــاأمَّ ــــت وبــــــــدت بــــ�ــــضــــائــــُره لـــمـــن ي

بي ــــحــــالت  �ل ــــــق  �أرف هـــي  ـــي  ـــت �ل �أدع 

�أجمُل)2( ـــي  ه ــي  ــت ــل ل ــة  ــظ ــي ــف ــح �ل عــنــد 

وقال زهير:

ول �لـــفـــاحـــ�ـــضـــات  دون  �لـــ�ـــضـــتـــُر 

�ضتِر)3( ــــن  م ـــر  ـــخـــي �ل دون  ـــقـــاك  ـــل ي

وقال ح�ّشان �أو �بنه:

�ــضــالــًمــا ــح  ــب ــ�ــض وي يــمــ�ــضــي  �مــــــر�أً  و�إنَّ 

)4( ــُد  ــعــي لــ�ــض ــى  ــن ج ـــا  م �إلّ  �لــنــا�ــص  ـــن  م

وقال �لفرزدق:

ــــل و�ئ ــــن  ب ـــكـــر  ب ودُّ  عــــنـّـــي  م  تـــ�ـــضـــرَّ

ُم ـــــــم يــتــ�ــضــرَّ ه ـــي ودَّ ـــنّ ـــُت ع ـــل ـــــا خ وم

ـــي ويــحــتــقــرونــهــا ـــن ـــي ـــاأت قــــــو�ر�ــــــصُ ت

فيفعُم)5( �لإنـــــــاُء  �لـــقـــطـــُر  يـــمـــاأ  ــــد  وق

و�لتبيين،  �لبيان  ينظر  �لحكمة،  �شعره  تغلب على  مقّل  �شاعر  �لمر�ثي.  �شويد  له  ويقال  �لحارثي،  �لمر�ثد  �شويد  هو   )1(

186/2، و�شرح �لتبريزي للحما�شة، 320/2.
ينظر �لبيان و�لتبيين، 241/3، وعيون �لأخبار، 289/1، من�شوبان �إليه.  )2(

ديو�نه، �س95.  )3(

ان و�بنه.
ّ

ان، 414/1، وفيه عر�س �شامل لتنازع �لبيت بين ح�ش
ّ

ديو�ن ح�ش  )4(

ديو�نه، 195/2، باختالف ي�شير.  )5(
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: وقال كثّير، وذكر �لن�شاء و�شيا�شته لهنَّ

ــــد عــلــمــنــهــا ــــرًة ق يـــــحـــــاذرن مـــنّـــي غــــي

ــمــا تــبــ�ــضُّ �إلّ  ــحــكــن  ــ�ــض ي فـــمـــا  ـــا  ـــًم ـــدي ق

ـــرًة ـــظ ن يــــــن  يــــــوؤدِّ �أن  �إلّ  ـــــنَّ  ـــــر�ه ت

مــعــ�ــضــمــا يــقــلِّــبــن  �أو  عـــيـــن  ـــر  ـــوؤخ ـــم ب

مــــحــــورًة �إلّ  يــنــطــقــن  ــــا  م ــــم  ــــو�ظ ك

ــا ــم ــهَّ ــف ــت ت �أن  ـــد  ـــع ب قــــــــوٍل  ـــة  ـــع ـــي رج

ه ــرُّ ــض ــ� ي ــا  ــئً ــي ــض � ُقــــلــــَن  مــــا  �إذ�  ـــــــنَّ  وُك

ما)1( وتجرَّ ــه  نــفــ�ــضِ فـــي  �لــّر�ــضــى  ـــّر  ـــض �أ�

:
)2(

وقال �لقطامي

ـــا ومـــعـــ�ـــضـــيـــة �لـــ�ـــضـــفـــيـــق عـــلـــيـــك مـــمَّ

ـــمـــاعـــا ـــت ـــض ــــه �� ــــن ة م ـــــــــرَّ يــــــزيــــــدك م

ــــا ��ــضــتــقــبــلــت مــنــه ــــــــر م وخــــيــــر �لأم

ــــص بــــــــــاأن تــــتــــبّــــعــــه �تــــبــــاعــــا ــــ� ــــي ول

�إلّ �لــــنــــا�ــــص  ر�أيـــــــــت  ــــــا  وم ـــــــذ�ك  ك

ـــر�عـــا ـــض ــــم � ــــه ـــــا جــــــرَّ غــــاوي ــــــــى م �إل

ـــو� ـــركُّ ـــت ـــض ــــم يـــغـــمـــزون َمـــــــْن �� ــــر�ه ت

�لم�ضاعا)3( �ـــضـــدق  ـــــْن  َم ــون  ــب ــن ــت ــج وي

م: �دعاء �لجرم دون �أن 
ّ
ديو�نه، �س136، كو�ظم: �شامتات. �لمحورة: �لجو�ب. رجيعة قول: رًد� على قول. �لتجر  )1(

يكون حا�شاًل.

ت ترجمته.
ًَّ
مر  )2(

ديو�نه، �س39.  )3(
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�لحكمة في منثور كام �لعرب وم�ضجعه:

.
)1(

ة قال �أكثم بن �شيفي: تباعدو� في �لديار تقاربو� في �لمودَّ

ول  يتز�ورو�،  �أن  �لقر�بات  ذوي  ُمر  مو�شى:  �أبي  �إلى  �لخطاب  بن  عمر  وكتب 

.
)2(

يتجاورو�

ك. ك؟ قال: عدّوك وعدوُّ عدوِّ وقيل لأعر�بي: ما تقول في �بن عمِّ

.
)3(

وقال معاوية: ما ر�أيت �شرًفا قّط �إّل و�إلى جانبه حق م�شيَّع

خير  يعرف  ولكنَّه  �ل�شّر،  من  �لخير  يعرف  �لذي  �لعاقل  لي�س  �لعا�س:  بن  عمرو  وقال 

 .
)4(

�ل�شّرين

وقال زياد: لي�س �لعاقل �لذي يحتال لالأمر �إذ� وقع فيه، ولكنَّ �لعاقل �لذي يحتال لالأمر 

.
)5(

�أل يقع فيه

�أنَّ  و�علمو�  �أمر�ئكم،  على  �لخالف  �أقّلو�  قوم:  محاربة  �أر�دو�  لقوم  �شيفي  بن  �أكثم  وقال 

كثرة �ل�شياح من �لف�شل، و�لمرء يعجز ل �لمحالة، تلّبثو� فاإنَّ �أحزم �لفريقين �لركين، وُربَّ عجلة 

.
)6(

رعو� �لليل فاإنَّه �أخفى للويل، ول جماعة لمن �ختلف تهب ريًثا، و�برزو� للحرب، و�دَّ

وقال �أبجر بن جابر لبنه: �إذ� قدمنا �لم�شر فا�شتكثر من �ل�شديق، فاأّما �لعدّو فال يهّمّنك، 

.
)7(

و�إيّاك و�لُخَطب فاإّنها م�شو�ر كثير �لعثار

ينظر �لبيان و�لتبيين، 70/2، وعيون �لأخبار، 88/3، و�لعقد �لفريد، 326/2و77/3و103.  )1(

 ،326/2 �لفريد،  266/1، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س29، و�لعقد  �لأمثال،  88/3، ومجمع  �لأخبار،  ينظر عيون   )2(

و103/3، وبهجة �لمجال�س، 281/1.

ينظر �لبيان و�لتبيين، 367/3، وعيون �لأخبار، 332/1، وزهر �لآد�ب، 53/1.  )3(

ينظر عيون �لأخبار، 280/1، و�لعقد �لفريد، 246/2، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س31، وجمهرة �لأمثال، 68/1،   )4(

وبهجة �لمجال�س، 535/2.

ينظر عيون �لأخبار، 280/1، و�لعقد �لفريد، 241/2.  )5(

ينظر عن هذه �لأقو�ل �لمعّمرون و�لو�شايا، �س16، وعيون �لأخبار، 108/1، و�لعقد �لفريد، 97/1، ونثر �لدر،   )6(

392/6، و�شرح نهج �لبالغة، 543/4، وجمهرة �لأمثال، 493/1، ونهاية �لأرب، 8/6.
ينظر �لمعمرون و�لو�شايا، �س139، وفيه )�لن�شو�ر( بدل )�لم�شو�ر( وعّلق �لمحّقق بقوله: »و�لن�شو�ر: ما تبقيه �لد�بة   )7(

من علفها، و�لمر�د �أنَّ �لخطب فيها ف�شل كالم ل يوؤمن �ل�شو�ب فيه فيعثر �لل�شان«، وهو تاأويل بعيد، وفي جمهرة 

�لأمثال، 187/1: »�لخطبة م�شو�ر كثير �لعثار«، وقول �أبجر في غريب �لحديث، 558/1، ول�شان �لعرب، 436/4، 

�أخطاأ،  �أنَّ �لخطيب يعر�س عقله في �لخطبة، ورّبما  �أي  باأنَّه �لمكان �لذي تعر�س فيه �لدو�ب،  ر�ن �لم�شو�ر 
ّ

ويف�ش

وهو �أليق بال�شياق.
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.
)1(

وقال �أكثم: �لنقبا�س مك�شبة �لعد�وة، و�إفر�ط �لأن�س مك�شبة لقرناء �ل�شوء

وقال �أعر�بي: �هلل يخلف ما �أتلف �لنا�س، و�لّدهر ُيتلف ما جمعو�. وكم من منيَّة علقها 

.
)2(

طالب �لحياة، وحياة �شببها �لتعّر�س للموت

.
)3(

وقال �أبو بكر - M - لخالد بن �لوليد: �حر�س على �لموت توهب لك �لحياة

بقاء  �لبذل.  و�شك  �ل�شخاء   .
)5(

�لعقل عدم  �لعدم   .
)4(

تنفرجي ��شتّدي  تقول:  و�لعرب 

 .
)7(

�لفاقة نتجت  و�لعجز  �لتو�ني  من  �لكفر.  تخف  فال  �ل�شكر  يثقل  �إن   .
)6(

�لتّعهد ة  �لمودَّ

�شاقطة  . لكلِّ 
)9(

�لظّنة �لنُّ�شح يهجم على كثير  . كثير 
)8(

�لنطق ُع�شر  �أحمد من  �ل�شمت   
ّ
عي

�لقوم  �شّيد   .
)13(

ك ك ل كدُّ . جدُّ
)12(

�أو دع ��ْشِع بجد   .
)11(

�لحذر يوؤتى  ماأمنه  . من 
)10(

لقطة

و�لمعمرون   ،176/4 �لدر،  ونثر   ،503/2 �لأمثال،  ومجمع  �س220،  و�لأمثال،   ،329/1 �لأخبار،  عيون  ينظر   )1(

و�لو�شايا، �س23، وجمهرة �لأمثال، 495/1، وبهجة �لمجال�س، 674/2و192/3، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س36.

ينظر عيون �لأخبار، 126/1.  )2(

ينظر ر�شائل �لجاحظ، 377/2، وعيون �لأخبار، 125/1و126، وغريب �لحديث، 328/2، و�لعقد �لفريد، 21/1   )3(

و100، ونهاية �لأرب، 224/3.

ونهاية   ،190/1 �لدّر،  ونثر   ،218/1 �لأمثال،  ومجمع   ،81/2 �لأمثال،  وجمهرة   ،23/1 �لأخبار،  عيون  ينظر   )4(

�لأرب، 3/3.

ينظر �لفاخر، �س263، ومجمع �لأمثال، 96/3.  )5(

ينظر �لفاخر، �س263، ومجمع �لأمثال، 96/3، و�لو�شيط، �س149.  )6(

�لفريد،  و�لعقد  �س200،  و�لأمثال،   ،333/3 �لأمثال،  ومجمع   ،349/2 و�لم�شتق�شى،  �س263،  �لفاخر،  ينظر   )7(

108/3، و�لو�شيط، �س149، وبهجة �لمجال�س، 193/3.
وجمهرة  �س75،  �لخو��س،  و�أدب   ،355/2 �لأمثال،  ومجمع   ،349/2 و�لم�شتق�شى،  �س44،  �لأمثال،  ينظر   )8(

�لأمثال، 494/1.

ينظر جمهرة �لأمثال، 495/1 و121و161و495/2، و�لم�شتق�شى، 215/2، و�لفاخر، �س263، ومجمع �لأمثال،   )9(

116/1، و�لكامل، 1502/3، و�لو�شيط، �س146.
و�لفاخر،   ،292/2 و�لم�شتق�شى،   ،115/3 �لأمثال،  ومجمع  �س23،  �لمقال،  وف�شل  �س41،  �لأمثال،  ينظر   )10(

�س109، و�أدب �لكاتب، �س58، و�لحيو�ن، 201/1، و�لعقد �لفريد، 80/3، و�لز�هر، 350/1.

)11( ينظر �لأمثال، �س327، وجمهرة �لأمثال، 271/2، ومجمع �لأمثال، 329/3، و�لم�شتق�شى، 352/2، و�لعقد 

�لفريد، 77/3.

168/1، و�لأمثال، �س193، وديو�ن  �لمقال، �س284، و�لم�شتق�شى،  129/1، وف�شل  �لأمثال،  ينظر جمهرة   )12(

�لمعاني، 247/2، و�لو�شيط، �س57، وبهجة �لمجال�س، 193/3.

و�لو�شيط،  �س193،  و�لأمثال،  �س252،  و�لفاخر،  �س285،  �لمقال،  وف�شل   ،306/1 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )13(

�س77، وبهجة �لمجال�س، 186/1، 193/3، وجمهرة �لأمثال، 302/1.
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 .
)2(

�أمة �إلى  �شًر�  ُتف�س  ول  �أكمة،  على  َتُبل  ل   .
)1(

�شول من  �أنفذ  قول  ُربَّ  فُكْنه.  �أ�شبقهم 

.
)4(

. لم يذهب من مالك ما وعظك
)3(

مقتل �لرجل بين �لتقّدم قبل �لتنّدم

ل رحلك  . ل ُيرحَّ
)6(

ا عالمها، قتلت �أر�ٌس جاهلها . قتل �أر�شً
)5(

َمْن حفظ ماله حفظ �لأكرمين

. �لحرُّ حرُّ و�إن 
)10(

. قّل �بن ذّل
)9(

. �لد�لُّ على �لخير كفاعله
)8(

. منك َمْن �أعتبك
)7(

َمْن لي�س معك

. �لم�شاألة �آخر ك�شب 
)12(

. لي�س من �لعدل �شرعة �لعذل
)11(

ه �ل�شّر، و�لعبد عبد و�إن كان في رغد م�شَّ

. �آخِ كريًما �أو دْع.
)15(

. َمْن �شلك �لَجَدد �أمن �لعثار
)14(

. �لحليم مطّية �لجهول
)13(

�لمرء

 ،29/2 �لأمثال،  ومجمع  �س23،  �لمقال،  وف�شل   ،90/2 و�لم�شاوئ،  و�لمحا�شن،  �س41،  �لأمثال،  ينظر   )1(

12/2و78/3،  476/1و92/2، و�أدب �لخو��س، �س64، و�لممتع، �س283، و�لعقد �لفريد،  وجمهرة �لأمثال، 

و�لم�شتق�شى، 98/2، و�لفاخر، �س265.

�س323،  و�لمحا�شرة،  و�لتمثيل   ،257/2 و�لم�شتق�شى،  �س264،  و�لفاخر،   ،378/2 �لأمثال،  جمهرة  ينظر   )2(

ومجمع �لأمثال، 156/3، و�لأمثال، �س57و85، و�لعقد �لفريد، 84/3، و�لمعمرون و�لو�شايا، �س15.

ينظر �لفاخر، �س264، ومجمع �لأمثال، 239/1.  )3(

و�لأمالي،  �س194،  و�لأمثال،   ،277/3 �لأمثال،  ومجمع   ،295/2 و�لم�شتق�شى،   ،107/3 �لفريد،  �لعقد  ينظر   )4(

116/1، وبهجة �لمجال�س، 188/3.
)5( ينظر عيون �لأخبار، 244/1، و�لأكرمان: �لدين و �لِعر�س.

و�لعقد   ،121/2 �لأمثال،  وجمهرة   ،188/2 و�لم�شتق�شى،  �س205،  و�لأمثال،   ،504/2 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )6(

�لفريد، 80/3، وبهجة �لمجال�س، 189/3.

 ،127/3 �لفريد،  و�لعقد  �س253،  و�لأمثال،   ،269/2 و�لم�شتق�شى،   ،396/2 �لأمثال،  جمهرة  ينظر   )7(

و�لأمالي، 132/1.

ينظر �لمعمرون و�لو�شايا، �س17.  )8(

�س18،  و�لو�شايا،  و�لمعمرون  �س49،  و�لو�شيط،   ،245/3 �لأخبار،  وعيون   ،494/1 �لأمثال،  جمهرة  ينظر   )9(

�لأرب،  ونهاية  �س143،  و�لفاخر،   ،471/1 �لأمثال،  ومجمع   ،317/1  ، و�لم�شتق�شى   ،79/3 �لفريد،  و�لعقد 

3/3، ونثر �لدّر، 161/1.
)10( قريب منه في جمهرة �لأمثال، 466/1و495و235/2.

)11( ينظر مجمع �لأمثال، 369/1، و�لفاخر، �س265، وجمهرة �لأمثال، 92/2، وتمثال �لأمثال، 295/1، و�لعقد 

�لفريد، 78/3، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س221، وبهجة �لمجال�س، 792/2.

)12( ينظر �لأمثال، �س267، وجمهرة �لأمثال، 92/2و192، ونهاية �لأرب، 49/3، و�لم�شتق�شى، 308/2، ومجمع 

�لأمثال، 199/3، و�لبخالء، �س187، و�لعقد �لفريد، 142/2و78/3و129.

وعيون  �س407،  �لمقال،  وف�شل   ،346/1 و�لم�شتق�شى،   ،278/3 �لأمثال،  ومجمع  �س287،  �لأمثال،  ينظر   )13(

�لأخبار، 190/3، و�لمعمرون و�لو�شايا، �س135.

)14( ينظر مجمع �لأمثال، 375/1، و�لم�شتق�شى، 313/1، و�لعقد �لفريد، 104/3، وعيون �لأخبار، 284/1، و�لأمثال، 

�س150، وديو�ن �لمعاني، 133/1، وجمهرة �لأمثال، 351/1، وبهجة �لمجال�س، 618/2، و�شرح �لعيون، �س33.

وف�شل   ،356/2 و�لم�شتق�شى   ،320/3 �لأمثال،  256/2، ومجمع  �لأمثال،  �لأمثال، �س218، وجمهرة  ينظر   )15(

�لمقال، �س315، و�لعقد �لفريد، 111/3، ونهاية �لأرب، 52/3.
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كفى  در.  �ل�شَّ �لورود  قبل  تذّكر   .
)2(

�شماعه �شّر  من  ح�شبك   .
)1(

تاأ�شو و�أخرى  ت�شّج  يد 

 .
)4(

. �شرُّ �لن�شـرة �لتعـّدي. �أ�شـرع �لذنوب عقوبة �لبغي
)3(

ه بالمــرء عاًر� �أن ُين�شـــب �إلى �أمِّ

 .
)6(

عنه ��شتغنى  �شيء  من  يئ�س  َمْن  بر.  �ل�شَّ على  عون  �لياأ�س  �لنعم.  ل  �لرفد   
)5(

]     [
يغني  ل   .

)8(
�لظفر �أ�شباب  من  �ل�شبر   .

)7(
�لحفيظة ُتذهب  �لقدرة  �ل�شنيعة.  تهدم  �ل�شتطالة 

. ��شتقبال �لموت خير من ��شتدباره. �لكالم م�شائد �لقلوب. خير �لحفظ 
)9(

�لحذر من قَدر

. �أحقُّ َمْن �أعطيت َمْن �إن 
)11(

. تطاأطاأ لها تخطك
)10(

ما كان فـي �لمغيـب. َفْقد �لأحبة غربة

.
)13(

. �لغنى في �لغربة وطن
)12(

�شاألته لم يمنعك. �لجتمـاع ح�شـن. �لفقر في �لوطن غربة

 ،
)16(

ي�شيل و�لحر�م  يقطر  �لحالل  مطير.  بدوؤه  مطٍر  كم   .
)15(

�شغاره  
)14(

يبد]وؤه[ �ل�شر 

ومثله قول �ل�شاعر:

حــلــبــاتــه ــــــرٌة  ــــــزي غ ــــــر�م  ــــــح �ل �إنَّ 

)17(]    [ �لــــحــــال  حـــالـــبـــة  ور�أيــــــــت 

)1( ينظر �لأمثال، �س52 و304، وف�شل �لمقال، �س47، ومجمع �لأمثال، 521/3، و�لم�شتق�شى، 411/2، و�لعقد 

�لفريد، 83/3، و�لمحا�شن و�لم�شاوئ، 214/2، ونهاية �لأرب، 60/3.

ينظر جمهرة �لأمثال، 344/1 و265/2، ومجمع �لأمثال، 345/1، و�لم�شتق�شى، 62/1، و�لتمثيل و�لمحا�شرة،   )2(

�س327، و�لأمثال، �س72، و�لعقد �لفريد، 444/2، و�لمعمرون و�لو�شايا، �س17، ونهاية �لأرب، 26/3.

)3( ينظر �لمعمرون و�لو�شايا، �س17.

)4( ينظر مجمع �لأمثال، 191/1 بلفظ قريب.

)5( ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة، ولعّلها )ي�شير(.

)6( ينظر �شرح نهج �لبالغة، 159/3.

وديو�ن   ،156/2 �لفريد،  و�لعقد  �س155،  و�لأمثال،   ،349/1 و�لم�شتق�شى،   ،20/1 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )7(

�لمعاني، 221/1، وعيون �لأخبار، 103/1و288.

ينظر مجمع �لأمثال، 272/1، و�لعقد �لفريد، 34/3، ون�شبه �إلى �أر�شطو.  )8(

ينظر جمهرة �لأمثال، 181/1، ومجمع �لأمثال، 103/1، و�لعقد �لفريد، 119/3.  )9(

)10( ينظر �لم�شتق�شى، 181/2، ومجمع �لأمثال، 460/2.

)11( ينظر مجمع �لأمثال، 239/1، و�لم�شتق�شى، 29/2، وعيون �لأخبار، 291/1.

)12( ينظر �لتمثيل و�لمحا�شرة، �س392، وعيون �لأخبار، 245/1.

)13( ينظر �لتمثيل و�لمحا�شرة، �س392، وعيون �لأخبار، 245/1، و�لعقد �لفريد، 79/3.

)14( ما بين �لمعقوفين غير مقروء في �لمخطوط، و�لزيادة من �لم�شادر �لقادمة.

 ،550/1 �لأمثال،  وجمهرة   ،162/2 �لأمثال،  ومجمع   ،326/1 و�لم�شتق�شى،  �س232،  �لمقال،  ف�شل  ينظر   )15(

و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س327، و�لأمثال، �س152، و�لمعّمرون و�لو�شايا، �س18.

)16( ينظر بهجة �لمجال�س، 144/1.

)17( ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.
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. من �لبالء 
)2(

. عد�وة �لعاقل خير من �شد�قة �لأحمق
)1(

ترك �لذنب �أي�شر من طلب �لتوبة

.
)3(

] �أن تعنَّى بحظ غيرك. َمْن غلب �شهوته ]  

ما  مالك  خير   .
)4(

باأ�شغريه �لمرء  به.  ظفٌر  بال�شر  �لولوع  �لرجل.  فهو  هو�ه  غلب  َمْن 

بالُنجح  �لأمور  �أولى   .
)6(

قريب �آت  هو  ما  كلُّ   .
)5(

ُحرم حقر  َمْن  وقيته.  ما  و�شّره  وقاك، 

من  �أي�شر  �شمتك  في  فاتك  ما  تالفيك   .
)8(

�لوكاء �شدُّ  �لوعاء  في  ما  حفظ   .
)7(

�لمو�ظبة

ظلم   .
)9(

غيرك يد  في  ما  طلبك  من  خير  يدك  في  ما  حفظ  منطقك.  في  فرط  ما  �إدر�كك 

م  تفهَّ وَمْن  �شاد،  حلم  من   .
)11(

�لتو�ني �لحرمان  �أ�شباب  من   .
)10(

�لظلم �أفح�س  �ل�شعيف 

�إليك. �ل�شفيق  . �إن كنت جازًعا على ما تلف من يديك، فاجزع على ما لم ي�شل 
)12(

�زد�د

. ما �أحقُّ 
)14(

لته. من �لكرم منع �لحرم �إذ� �شئت تعجَّ ر �ل�شرَّ فاإنَّك  �أخِّ  .
)13(

ب�شوء �لظن مولع

. �لقت�شاد يثمر 
)17(

. علَّة �لكذوب �أقبح علَّة
)16(

. زلَّة �لمتوّقي �أ�شدُّ زلَّة
)15(

َمْن غدر باأّل يوفى له

.
)18(

�لي�شار. ما عال َمْن �قت�شد

في  و�لو�شيط   ،86/3 �لفريد،  �لعقد  و  �س64،  و�لأمثال،   ،24/2 و�لم�شتق�شى،   ،214/1 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )1(

�لأمثال، �س87.

)2( ينظر �لأمثال، �س125، و�لم�شتق�شى، 346/2، وف�شل �لمقال، �س187.

)3( ما بين �لمعقوفين كلمة غير مقروءة.

ينظر مجمع �لأمثال، 301/3، و�لم�شتق�شى، 345/1، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س306.  )4(

ينظر �لم�شتق�شى، 355/2، و�لو�شيط، �س165، وعيون �لأخبار، 178/3، وجمهرة �لأمثال، 249/2.  )5(

ينظر ف�شل �لمقال، �س329.  )6(

ينظر مجمع �لأمثال، 446/3.  )7(

�أو  �شير  كّل  و�لوكاء:  �س304،  و�لمحا�شرة،  و�لتمثيل   ،68/1 و�لم�شتق�شى،   ،367/1 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )8(

خيط ُي�شّد به فم �ل�شقاء �أو �لإناء.

ينظر بهجة �لمجال�س، 195/3.  )9(

)10( ينظر �لتمثيل و�لمحا�شرة، �س452 باختالف ي�شير.

)11( ينظر بهجة �لمجال�س، 195/3.

)12( ينظر عيون �لأخبار، 282/1، و�لعقد �لفريد، 283/2، و480، وبهجة �لمجال�س، 195/3.

)13( ينظر مجمع �لأمثال، 17/1، وجمهرة �لأمثال، 71/1و555، و�لأمثال، �س184، ونهاية �لأرب، 15/3.

)14( ينظر �لعقد �لفريد، 77/3و104، وبهجة �لمجال�س، 196/3.

)15( ينظر مجمع �لأمثال، 235/1 باختالف، و�لم�شتق�شى، 351/2، و�لتمثيل و�لمحا�شرة، �س37.

)16( ينظر بهجة �لمجال�س، 196/3.

)17( ينظر عيون �لأخبار، 26/2.

)18( ينظر عيون �لأخبار، 26/2.
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. �لرفيق 
)2(

. �إذ� تغّير �ل�شلطان تغّير �لزمان
)1(

ة تعقب ندًما. �لمز�ح يورث �ل�شغائن ل خير في لذَّ

.
)6(

. �لحقُّ �أبلج و�لباطل َلْجَلج
)5(

. �لخير عادة و�ل�شرُّ لجاجة
)4(

. �لجار ثّم �لد�ر
)3(

قبل �لطريق

فهذ� ما للعرب من �لعلوم قد دللنا عليه بقليل ما ذكرنا منه، وهو لهم خال�س ل ُينازعونه، 

عي �أحد من �لأمم �أنَّهم �أخذو� �شيًئا من ذلك عنه. ول يدَّ

�لأمم  ولأعقاب  متبِّعون،  لغيرهم  وفيه  متعلِّمون،  له  فهم   
)7(

فار�س �أهل  يعلمه  ما  وكلُّ 

و�طئون.

، و�إن �شاألنا عن �أّول 
)9(

، وجالينو�س
)8(

فاإن نحن �شاألنا عن قدماء �لأطباء ُدللنا على �أبقر�ط

. و�إن �شاألنا عن 
)11(

، وكتاب �لمج�شطي
)10(

علم �لنجوم و�لح�شاب ُدللنا على كتاب �إقليد�س

 وحكمه، وينظر �س428،  �أمثال ر�شول �هلل  �شائر  �لقول من  �أّن هذ�  �لتمثيل و�لمحا�شرة، �س27، وفيه  ينظر   )1(

ومجمع �لزو�ئد، 96/8، ونثر �لدر، 162/1، وبهجة �لمجال�س، 215/1، وعيون �لأخبار، 331/1.

)2( ينظر �لم�شتق�شى، 452/1، ومجمع �لأمثال، 286/3.

ينظر �لتمثيل و�لمحا�شرة، �س131.  )3(

ينظر مجمع �لأمثال، 52/2، وجمهرة �لأمثال، 219/1، و�لم�شتق�شى، 323/1، و�لأمثال، �س77.  )4(

جه 
ّ
وخر حديث،  �أنَّه  وفيه   ،161/1 �لدّر،  ونثر  �س169،  و�لأمثال،  �س28و326،  و�لمحا�شرة،  �لتمثيل  ينظر   )5(

�لمحقق من �شنن �بن ماجة، 49/1، وبهجة �لمجال�س، 113/3، وعيون �لأخبار، 157/3، وفيه �أّنه حديث.

وبهجة   ،364/1 �لأمثال،  وجمهرة  �س328،  و�لمحا�شرة،  و�لتمثيل   ،397/1 �لأمثال،  مجمع  ينظر   )6(

�لمجال�س، 196/3، ونهاية �لأرب، 15/3.

يقول �لع�شكري: »... وقد �تفقت �لعرب و�لفر�س في جميع �أمثالها �إّل في هذ� �لمثل«، وي�شوق مثاًل و�حًد� هو:   )7(

� �أو ملًكا. ينظر جمهرة �لأمثال، 301/1.
ً
جاور بحر

ن في ع�شره، له في �لطّب تاآليف م�شهورة في جميع �أنحاء �لعالم، كان 
ّ
�أبقر�ط: �أو بقر�ط بن �إير�قل�س، �شيد �لطبيعي  )8(

فا�شاًل متديًّنا يعالج �لمر�شى �حت�شابًا، كان في زمن �أرد�شير، ودعاه �إلى معالجته فاأبى و�متنع. من كتبه: عهد بقر�ط، 

وكتاب �لف�شول، وكتاب �لأمر��س �لحاّدة، وغيرها، وهي مترجمة �إلى �لعربية، ينظر تاريخ �لحكماء، �س90، وما 

بعدها، وعيون �لأنباء، �س43، وما بعدها.

جالينو�س: �إمام �لأطباء في ع�شره، وموؤلف �لكتب �لجليلة في �شناعة �لطّب �لتي ز�دت على مئة كتاب، وهو من �أهل   )9(

ف علل �لأع�شاء، حركات �ل�شدر و�لرئة، وغيرها، 
ّ
مدينة فرغامو�س في �أر�س �ليونان. من كتبه: �لت�شريح �لكبير، تعر

وما  �س109،  �لأنباء،  وعيون  بعدها،  وما  �س122،  �لحكماء،  تاريخ  ينظر  �لعربية،  �إلى  مترجم  هو  ما  منها  وكثير 

بعدها.

ز فيها، حكيم قديم �لعهد، يوناني �لجن�س، �شامي �لديار، 
ّ
)10( �إقليد�س: بن نوقطر�س بن برنيق�س، �لمظهر للهند�شة �لمبر

من كتبه في �لهند�شة و�لح�شاب: كتاب �لأركان، وكتاب �ختالف �لمناظر، وكتاب �لثقل و�لخّفة، وغيرها، ينظر 

تاريخ �لحكماء، �س62، وما بعدها.

 �لكتب �لفلكية، وهو ذو تاأثير على تقّدم �لفلك عند �لعرب، وفي �أوروبا في �لقرون �لو�شطى، 
ّ
)11( �لمج�شطي: من �أهم

كتبه عالم �لإ�شكندرية بطليمو�س، وترجم �إلى �للغة �لعربية. ينظر تف�شيل ذلك في �لمو�شوعة �لعربية، �س1648.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   203 24/8/10   12:25 PM



204

كتاب  ُدللنا على  �للحون  علم  �شاألنا عن  و�إن  �أر�شطوطالي�س.  كتاب  ُدللنا على  �لمنطق  حدِّ 

، وهذ� كلُّه للروم، و�ليونان، ولي�س لأهل فار�س فيه �إّل ما لغيرهم من �لقاب�شين 
)1(

�لمو�شيقا

�لم�شتفيدين. وللروم �لفالحة، وللهند �ل�شطرنج، وكتاب كليلة ودمنة، و�لح�شاب بالحروف 

، ولهم طبٌّ قديم �شحيح عن ��شتنباط يخالفون في كثير منه �ليونانيين.
)2(

�لت�شعة

ومن �لدليل على ذلك ما �أقرَّ به �أهل فار�س على �أنف�شهم في كتاب �شير ملوكهم، فاإنَّهم 

عف عن  ، وكلَّ ب�شره، ووهنت قو�ه، �شكا �إلى �أهل مملكته �ل�شّ  لّما �أ�شنَّ
)3(

ذكرو� �أنَّ �شابور

�شيا�شتهم، و�أمرهم بالتما�س َمْن ي�شطلع باأمورهم، فاأكبرو� ذلك، وقطعو� به، و�شاألوه �لإذن 

لهم في طلب �لأطباء له فاأذن لهم، فاأر�شلو� �إلى ملك �لهند ر�شوًل، وبعثو� �إليه بهّدية عظيمة، 

و�شاألوه �أن يبعث �إليهم طبيًبا من �أفا�شل َمْن عنده ففعل، فلم يزل يعالجه حتى ��شتدَّ ع�شبه، 

و�نب�شط جلده، و�رتدَّ ب�شره، وركب لل�شيد، وه�سَّ للن�شاء. فاأح�شن مكافاأة �لطبيب، و�أمره 

 ف�شكنها، فورث طبَّه �أهل 
)4(

�أن يتخيَّر �أحبَّ �لمو��شع �إليه من مملكته لينزله، فاختار �ل�شو�س

.
)5(

�ل�شو�س

�أهل  ف�شار   ، �لطبَّ منه  فتعّلمو�  �لروم  �شبي  �شْبًيا من  �ل�شو�س  �أ�شكن  ا  �أي�شً قالو�: وقد كان 

بال�شو�س  �لمعمول  �لطبِّ  في جامع  نجد  لأنَّا  فار�س. وهذ� خبر �شادق؛  �أهل  �أطباء  �ل�شو�س 

�أر�س فار�س، وقتل فيها،  �أنَّ �ل�شكندر لّما دخل  عَي  �أخالًطا هندية، و�أخالًطا رومية. فاإن �دُّ

و�شبى، و�أخرب، نقل كتب علومهم �إلى �لروم، وترجمها بل�شانه، و�أحرق �أ�شولها �لتي كانت 

قولكم،  فيه  ُيقبل  �أنف�شكم  على  �إقر�ر  هو  خبركم  قلنا:   .
)6(

للروم علومهم  ف�شارت  عندهم 

لعلَّ �بن قتيبة يريد به كتاب �لمو�شيقا لنيكوماخو�س، �أو كتاب �لمو�شيقى لفيثاغور�س، وترجم �لكتابان �إلى �لعربية منذ   )1(

وقت مبكر. ينظر تاريخ �لمو�شيقا �لعربية، �س180.

ينظر تف�شيل هذ� �لح�شاب في مفاتيح �لعلوم، �س208.  )2(

�لقبائل  له وقائع كثيرة مع بع�س  ا فطًنا، كانت 
ً
�لأقوياء، �شّب ذكي �لأكا�شرة  �أحد  �شابور ذو �لأكتاف بن هرمز،  هو   )3(

وتاريخ  �س656،  �لمعارف،  ينظر  �شنة،  و�شبعين  �ثنتين  ملك  وتغلب.  وبكر،  وتميم،  �لقي�س،  عبد  مثل  �لعربية؛ 

�لطبري، 55/2.

�ل�شو�س  �شور  �لطوفان  بعد  �لأر�س  في  و�شع  �شور  �أّول  �إنَّ  يقال  د�نيال.  �لنبي  قبر  فيها  بخوز�شتان  بلدة  �ل�شو�س:   )4(

وت�شتر، و�أول َمْن حفر نهرها، وبنى ُكوَرها: �أرد�شير بن بهمن. ينظر معجم �لبلد�ن، 319/3، ومعجم ما ��شتعجم، 

.767/3
ينظر �لمعارف، �س658 ففيه هذ� �لخبر، وتاريخ �لطبري، 61/2.  )5(

ينظر تف�شيل ذلك في عيون �لأنباء، �س18، وفيه حديث �إحر�ق �لكتب.  )6(
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وخبركم �لثاني دعوى لما في �أيدي غيركم، تحتاجون معه �إلى �إقر�ر �لروم لكم به، و�إح�شار 

بّينة وبرهان.

تمَّ كتاب �لعرب وعلومها و�لحمد هلل رب �لعالمين

)1(
و�شلى �هلل على �شيدنا محمد �لنبي و�آله �لطاهرين

وح�شبنا �هلل ونعم �لمعين

وفرغ من كتبه لنف�شه هبة �هلل �لمكنى �أبا �لفتوح بن يو�شف بن خمرتا�س

في �شهر ربيع �لأول من �شنة ت�شع وثمانين وخم�شمئة

ه، �شاكر له وهو حامل كفَّ

لٍّ على ر�شوله �لم�شطفى، ونبّيه �لمجتبى، وعلى �آله �لطاهرين ُم�شَ

)2(
غفر �هلل لمن دعا له بالمغفرة وكاّفة �لم�شلمين. �آمين �آمين

في �لهام�س قريبًا من هذ� �لمو�شع: ختم �لكتبخانة �لخديوية �لم�شرية.  )1(

ّحح معار�شة بالأ�شل، وهلل �لحمد و�لمّنة« وفي �آخر �لن�شخة بخّط مغاير  ه: »قوبل و�شُ وفي �لهامـ�س �لأيمن ما ن�شُّ  )2(

� بد�ر �لكتب �لم�شرية في يوم 
ً
ه: »جامعة �لدول �لعربية. �لإد�رة �لثقافية. �آخر �لن�شخة. تمت ت�شوير حديث ما ن�شّ

م �لحر�م 1367هـ �لمو�فق 9 من دي�شمبر 1947م«.
ّ
�لثالثاء 26 من محر
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�لفهار�ص �لعامة

1 - فهر�س �لآيات �لقر�آنية

2 - فهر�س �لأحاديث

3 - فهر�س �ل�شعر

4 - فهر�س �أن�شاف �لأبيات

5 - فهر�س �لأمثال

6 - فهر�س �لأعالم

7 - فهر�س �لطو�ئف و�لقبائل و�لأمم

8 - فهر�س �لأماكن
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فهر�ص �لآيات �لقر�آنية

161 ........................................................ - ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ

10 ................................................................... - ۆئ    ۆئ   ۈئ   ۈئ.

10 ............................................................. - ڳ   ڳ   ڳ   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ.

110 .................................................................. - ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ.

58 ......................................... - ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ

49 .............................................. - ک    ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

94 ............................................................... - ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

144 ............................................................................  - ۉ  ې  ې  ې.

58 ............................................................................  - ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

135 ...........................................................................  - ڭ   ڭ     ڭ   ڭ.

 - ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ..................................................... 67

163 ............................................................ - ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ.

- ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ............... 10

94 ....................................................................  - ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

- ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ................................. 190

41 ...... - ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 

 - ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ................................................................. 156

 - ۉ  ې  ې.................................................................................. 94

94 .............................................................................  - ىئ  ىئ  ىئ

156 ..........................................................  - ڭ   ۇ     ۇ   ۆۆ   ۈ   ۈ.

94 ..........................................................................  - ائ  ەئ  ەئ   وئ

 - ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ...................................... 62

 - ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب......................................... 109

118 .......................................  - ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ.

94 ..................................................................  - چ  چ  چ  ڇ.
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42 ............................................ - پ   پ   پ            ڀ   ڀ        ڀ   ڀ      ٺ   ٺ.

56 ..........................................................  - ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ.

109 ....................................................................... - ۆ  ۆ  ۈ.
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فهر�ص �لأحاديث

 95 .....................................................................  - �لأئمة من قري�س.

182 ................................................................. - �أتقر�أ من �لقر�آن �شيئًا

 111 .........................................................  - �إذ� �أتاكم كريم قوم فاأكرموه.

 97 ......................................................  - �إذ� �ختلف �لنا�س فالحّق في م�شر.

 133 ........................................  - �إذ� �أن�شاأت بحرية ثم ت�شاءمت فتلك عين غديقة.

 180 .................................................................. - �قطعو� عني ل�شانه.

 - �أقيلو� ذوي �لهيئات عثر�تهم.......................................................... 111 

 87 ........................................  - �أكرمو� �لخبز فاإنَّ �هلل �شّخر له �ل�شمو�ت و�لأر�س.

 - �للهم �هد دو�ًشا..................................................................... 179 

 161 ............................................................  - �أنا �شيد ولد �آدم ول فخر.

 144 ....................................................... - �إنَّ �إدري�س �أّول َمْن خّط بالقلم.
 

 97 ...............................................  - �إن �هلل خلق �لخلق فجعلني في خير خلقه.

 110 ................................................. - �إّن �هلل قد �أذهب عنكم ُعبّية �لجاهلية.
 

 107 .......................................................  - �إنَّ �أهل بيتي يلقون بعدي بالًء.

 95 .............................................................  - �إنَّ قري�ًشا �أهل �شبر و�أمانة.

 - �إّن لقر�شي قوة رجلين من غير قري�س..................................................... 96 

 181 .............................................................. - �هجهم وجبريل معك.

 183،182 ............................................................  - �إّن من �ل�شعر حكمًا.

 103 ...........................................................  - تاركو� �لترك ما تاركوكم.

 - تجدون �لنا�س كاإبل مائة لي�س فيها ر�حلة............................................... 110 

 95 .........................................................  - تعلَّمو� من قري�س ول تعّلموها.

 51 .......................................................  - �لخيل معقود في نو��شيها �لخير.

 114 ........................................  - كّل ماأثرة كانت في �لجاهلية فهي تحت قدمي.

 117 ...................................................................... - كيف �شنعت.

 96 .............................................................  - ل تبغ�س �لعرب فتبغ�شني.

 58 ............................................ لوني عليه فاإنَّما �أنا ح�شنة من ح�شناته.  - ل تف�شّ

 - ل يقومنَّ �أحد �إلَّ لها�شمي.............................................................. 96 

 106 ...................................  - لو كان �لإيمان منوًطا بالثريا لتناوله رجال من فار�س.
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 108 .....................................................  - مزق كتابي، �أما �إنه �شيمزق ملكه

 111 ......................................................................... - من �شيدكم

 97 ..................................................  - من غ�ّس �لعرب لم يدخل في �شفاعتي.

 - �لنا�س تبع لقري�س في �لخير و�ل�شر....................................................... 95 

 - �لنا�س �شو�ء كاأ�شنان �لم�شط........................................................... 110 

 181 .................................................................... - نافح عن قومك.

 111 .................................................................  - هذ� �شيد �أهل �لوبر.

- و�هلل ل�شعرك �أ�شد عليهم.............................................................. 181 

 - و�أّي د�ء �أدوى من �لبخل............................................................. 111 

 103 .....................................................  - يا بريدة �إنه �شيبعث بعدي بعوث.

 96 .....................................................  - يا �شلمان ل تبغ�شني فتفارق دينك.

- يطلع عليكم من هذ� �لفّج خير ذي ُيمن................................................ 111 
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فهر�ص �ل�ضعـر

�ل�شفحة  �ل�شاعر  عدد �لأبيات   �لقافية 

 130 �أ�شيد بن �لحالحل   1  �ل�شتاءُ 

 188 مختلف في ن�شبته   2  لعازب 

 192 كثّير   2  عاتُب 

 192 �لنابغة �لذبياني   1  �لمهّذب 

 164 بال ن�شبة  �شطر�ن  َجْنُب 
 

 144 �لر�عي �لنميري   1 ب   �لم�شهَّ

 44 �أرطاة بن �شهّية   1  قريُب 

 68 بال ن�شبة   2  �أقربا 

 162 �لحطيئة   1  �لذَنبا 

 175 �لأع�شى   1  ملحبا 

 163،162 جرير   1  ول كالبا 

 129 �لكميت   1  بالقطب 

 130 �لأخطل   1  و�لُقلب 

 195 �مروؤ �لقي�س   1  مغلَّب 

 50 طفيل �لغنوي   1  يعقب 

 193 مختلف في ن�شبتها   3  �لمعايِب 

 166 زيد �لخيل   2  و�لكالِب 

 44 رجل من ثقيف   1  �لعيوب 

 43 طريح �لثقفي   1  بهتو� 

 156 عمرو بن معد يكرب   1 ت   �أجرَّ

 171 �لطرماح   5  �شلَّت 

 184 بال ن�شبة   1  ر�أيت 

 92 حاجب بن زر�رة   4  و�لبنات 

 86 �ل�شماخ   1  من�شج 

 125 عمرو بن �لعا�س   3  �لثبج 

 115 مالك �لهذلي   2  قباح 

 177 �بن �لإطنابة   1  ت�شتريحي 
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 78 نهيك بن مالك  �شطر�ن   �شمح 

 71 �لحطيئة   4  �شّدو� 

 156 زهير   4  ما ولدو� 

 196 ح�ّشان بن ثابت   1  ل�شعيد 

 66 �لحطيئة   1  ول حمد 

 176 خليد بن عينين   2  زياد� 

 131 حاتم �لطائي   1  فعّرد� 

 80 بال ن�شبة   1  �لمجّرد� 

 151 �أبو تمام   4  فريد� 

 82 �أمّية بن �أبي �ل�شلت   2  ينادي 

 70 هالل �لطائي   4 عاد   �ل�شّ

 183 طرفة بن �لعبد   1  تزّود 

 48 قي�س بن عا�شم   1  �لورد 

 131 بال ن�شبة   1  وبال�شعد 

 132 �لأ�شود بن يعفر   1  �لمتوّقد 

 93 �لأع�شى   1 فا�شهدِ 

 84 قي�س بن عا�شم   1  عْمدِ 

 84 �لطرماح   4  �أحد 

 172 �لطرماح   2  �أ�شد 

 73 قي�س بن عا�شم   3  وحدي 

 42 �أبو تمام   2  ح�شود 

 170 بال ن�شبة  �شطر�ن   عّباد 

 85 �أع�شى باهلة   1 �لغْمرُ 
 

 71 م�شكين �لد�رمي   2  �لقدر 

 135 جر�ن �لعود   1  �ل�شهر 

 127 عبد �لغفار �لخز�عي   10  مجفر 

 167 �أع�شى باهلة   5  منت�شر 

 131 �لأخطل   1  �لقمرُ 

 96 بال ن�شبة   1  ول م�شر 

 195 بال ن�شبة   1  �أكثر 

 179 �بن عا�شم بن �لحدثان   3  �لأزر�ر 

 83 جرير   1  لثارو� 

 189 �لأحو�س   1  ماأمور 

 136 عدي بن زيد   1 �لك�شير 
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 184 خالد �بن �أخت �أبي ذويب �لهذلي   1  ي�شيرها 

 186 �لنابغة �لجعدي   1  يكّدر� 

 86 �لكميت   1  غرغر� 

 173 بال ن�شبة   2  �شّر� 

 134 �لر�عي �لنميري   1  �ل�شر�ر� 

 190 بال ن�شبة   1  مغير� 

 196 زهير   1  �شتر 

 178 ن�شهل بن حري   2  �لجمر 

 80 �أنيف بن قترة   1  �لنَّ�شر 

 158 زهير   8  �لح�شر 

 160 حاتم �لطائي   6  بدر 

 159 �لم�شّيب بن عل�س   1  �لبدر 

 137 �شلم �لخا�شر   1  �لخبر 

 137 عبد�هلل بن رو�حة   1  بالخبر 

 140 �لأع�شى   1  �شائري 

 193 �شويد بن �ل�شامت   4  ما يفري 

189 بال ن�شبة   1 ل يدري 

 180 ح�شان بن ثابت   3  يغدر 

 64 �لنحيف   4  نار 

 170 �لأخطل   1  �لّنار 

 164 �بن د�رة   1  باأ�شيار 

 170 �لأخطل   1  و�لعار 

 162 محمد بن منذر   1  ُنمير 

 141 �لأخطل   1  بكبير 

 132 بال ن�شبة  �شطر�ن   ب�شّره 

 154 �لعكوك   2  ومحت�شره 

 174 �لأ�شعر �لرقبان   6  �لّنذر 

 178 بال ن�شبة   4  �كفهرّ 

 137 �لكميت   2  وناظر 

 134 �لكميت   1  �لنو�حر 

 63 بال ن�شبة   2  عجوز 

 61 �لعجاج  �شطر   تقّي�شا 

 161 �لحطيئة   2  �شا�س 

 171 �لحطيئة   1  �لكا�شي 

Fadl_Al_Arab_Book.indb   215 24/8/10   12:25 PM



216

 80 وعلة �لجرمي   1  �لبري�س 

 185 عدي بن زيد   1  �لحري�س 

 79 ج�شا�س بن قطيب  �شطر�ن  بع   �ل�شَّ

 145 لبيد بن ربيعة   1  �شانعُ 

139 �لريا�شي   1 �شلع 

 139 بال ن�شبة   1 لع   �ل�شَّ

 76 مزّرد   3  يترّيع 

 82 مزّرد   1  يترّيع 

 67 �أعر�بي   2  جوع 

 46 قر�د �ل�شاردي   1  �أقرعا 

 184 �لأحو�س   1  ما ُمنعا 

 197 �لقطامي   4  ��شتماعا 

 177 قطري بن �لفجاءة   2  تر�عي 

 47 جر�ن �لعود   1  فيعرُف 

 130 بال ن�شبة   1  �لم�شيف 

 179 كعب بن مالك   2  �ل�شيوفا 

 136  
ّ
�شخر �لغي  1  وليفا 

 150 �لخريمي   1  وقوف 

 154 رجل من �لأزد  ت�شعة �أ�شطر   رجف 

 185 �لعرجي   1  �لُخُلق 

 114 بال ن�شبة   1  ول ُخُلق 

 154 �لعديل بن �لفرخ   1  �لخو�فق 

 192 �أبو زبيد �لطائي   1  �شديق 

 143 �لكميت   1  �لفاأل 

 114 بال ن�شبة   1  �لمال 

 138 بكير بن �لأخن�س   1  مثل 

 159 �لم�شّيب بن عل�س   2 ل   ف�شْ

 188 �لقطامي   2  �لهبل 

 130 كثّير   1  تاأفل 

 194 كعب بن زهير   2  حامل 

 74 حميد �لأرقط   1  �لأنامل 

 145 طرفة بن �لعبد   1  فاعل 

 72 �أرطاأة بن �شهّية   1  �لحالئل 

 196 �شويد �لمر�ثد   2  يتاأّمل 
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 181 كعب بن زهير   1  ماأمول 

 115 �أبو �لعتاهية   1  جليل 

 66 �لحطيئة   2  قائله 

 63 عميرة �لتغلبي   1  ن�شولها 

 111 كثّير   1  ف�شال 

 191 جابر �لطائي   3  مخول 

 49 �لفرزدق   2  يتبهدل 

 165 �لنجا�شي   5  مقبل 

 65 �لحطيئة   3  وخال 

 131 ذو �لرّمة   1  �شمالك 

 87 �لعجير �ل�شلولي   2  وعذل 

 182 �لعالء بن �لح�شرمي   3  �لنَّعل 

 135 �أمية بن �أبي �ل�شلت   2  دم 

 196 �لفرزدق   2 م   يت�شرَّ

 81 بال ن�شبة   4  مظلم 

 157 زهير   2  هرم 

 151 �أبو تمام   5  مغانم 

 185 مختلف في ن�شبته   1  خيمها 

 64 �لحرمازي   2  �أخيهم 

 136 �لنابغة �لذبياني   1  �شبما 

 123 �لنابغة �لذبياني   1  �للُّجما 

 197 كثّير   4 ما   تب�شُّ

 69 ُح�شينة   1  �ألما 

 173 حميد بن ثور   2  وخثعما 

 157 كثّير   2  وم�شرم 

 173 بال ن�شبة   1  �أتكّلم 

 187 طرفة بن �لعبد   2  �لعظم 

 191 مرو�ن بن �لحكم   6  حلم 

 195 �إيا�س بن قتادة   2  بالتكّلم 

 194 �لنعمان بن ب�شير   5  بالظلم 

 195 �إيا�س بن قتادة  ثالثة �أ�شطر   حريمي 

 169 زياد �لأعجم   1  تميم 

 170 بال ن�شبة  �شطر�ن   لد�رم 

 68 �لعبا�س بن مرد��س   1  �لنائم 
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 46 �لفرزدق   1  �لأهاتم 

 190 �لفرزدق   1  �لعز�ئم 

 70 قي�س بن عا�شم   1  فطن 

 188 �لفند �لزّماني   1  �إح�شان 

 54 �أبو نو��س   3  وهمد�ن 

 56 �لحطيئة   3  �لعالمينا 

 142 جحدر �أو �لمعلوط   2  وبان 

 186 مو�شى �شهو�ت   2  فاِن 

 132 بال ن�شبة   1 بر�ن   كالدَّ

 147 �شحيم بن وثيل   1  تعرفاني 

 185 ذو �لإ�شبع �لعدو�ني   حين  

 76 وبر بن معاوية �لأ�شدي   2  �أرزن 

 187 مختلف في ن�شبته   1  �لحزن 

 168 بال ن�شبة   2  باهله 

 163 �أبو �لرديني �لعكلي   1  هجاها 

 175 جرير   3  ور�ئيا 

 85 �لجميح  �شبعة �أ�شطر   فتى 

 124 �لأ�شعر بن حمر�ن   3  ر�أى 

 50 �لأ�شعر بن حمر�ن   4  �لُقرى 
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فهر�ص �أنـ�ضـاف �لأبـيــات

 78 �لفرزدق   - �إذ� �ل�شنة �ل�شهباء حلَّ حر�مها 

 146 �أبو �لهيذ�م  - �ل�شدق ينبي عنك ل �لوعيدُ 

 152 �لأع�شى  - َمْن َيَر هوذة ي�شجد غير متئب 

 
 187 �مروؤ �لقي�س   - وجرح �لل�شان كجرح �ليد 

 190 عبدة بن �لطبيب   - و�لعي�س �شّح و�إ�شفاق وتاأميل 

 187 �لأخطل   - و�لقول ينفذ ما ل تنفذ �لإبر 

 84 �لنجا�شي   - ول ينتقي �لمخَّ �لذي في �لجماجم 
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فهر�ص �لأمــثـــال

200  ....................... - �آخ كريمًا �أو دع

85  ............................. - �أبرًما قروًنا

- �لجتماع ح�شن.......................  201

54  ......................... - �أجود َمن كعب

201  .. - �أحّق َمْن �أعطيت من �إن �شاألته لم يمنعك

202  ......... ر �ل�شر فاإّنك �إذ� �شئت تعّجلته - �أخِّ

203  ............ - �إذ� تغّير �ل�شلطان تغّير �لزمان

- �ل�شتطالة تهدم �ل�شنيعة.................  201

- ��شتقبال �لموت خير من ��شتدباره........  201

201  ............. - �أ�شرع �لذنوب عقوبة �لبغي

199  ....................... - ��شع بجّد �أو دع

150  .......................... - �أ�شير من �شعر

143  ................... - �أ�شاأم من غر�ب �لبين

- ��شتدي تنفرجي........................  199

165  .................. - �أغلى فد�ًء من حاجب

199  ........ - �إفر�ط �لأن�س مك�شبة لقرناء �ل�شوء

202  ................... - �لقت�شاد يثمر �لي�شار

 - �إن كنت جازًعا على ما تلف من يديك

202  ............ فاجزع على ما لم ي�شل �إليك

199  ......... - �إن يثقل �ل�شكر فال تخف �لكفر

199  ............... - �لنقبا�س مك�شبة �لعد�وة

- �أولى �لأمور بالنجح �لمو�ظبة............  202

- بقاء �لمودة �لتعهد......................  199

201  ................ َدر - تذّكر قبل �لورود �ل�شَّ

- ترك �لذنب �أي�شر من طلب �لتوبة.........  202

- تطاأطاأ لها تخطك......................  201

 - تالفيك ما فاتك في �شمتك �أي�شر من

�إدر�كك ما فرط في منطقك.............  202

203  ......................... - �لجار ثّم �لد�ر

203  .................... - جاور بحًر� �أو ملًكا

199  ......................... - جّدك ل كّدك

 - حّدث عن �لبحر ول حرج، وحّدث عن

معن ول حرج..........................  78

- �لحّر حر و�إن م�ّشه �ل�شّر، و�لعبد عبد و�إن

 200  .......................... كان في رغد

201  ................. - ح�شبك من �شّر �شماعه

- حفظ ما في �لوعاء �شّد �لوكاء............  202

 - حفظ ما في يدك خير من طلبك ما في يد

غيرك................................. 202

203  ............... - �لحّق �أبلج و�لباطل لجلج

- �لحالل يقطر و�لحر�م ي�شيل.............  201

- �لحليم مطّية �لجهول...................  200

201  .......... - خير �لحفظ ما كان في �لمغيب

203  ............... - �لخير عادة و�ل�شر لجاجة

- خير مالك ما وقاك، و�شّره ما وقيته.......  202

200  ................ - �لد�ّل على �لخير كفاعله

200  ................ - ُربَّ قول �أنفذ من �شول

- �لرفد ل �لنعم..........................  201

- �لرفيق قبل �لطريق......................  203

- زلّة �لمتوقي �أ�شّد زّلة....................  202

- �ل�شخاء و�شك �لبذل....................  199

- �شيد �لقوم �أ�شبقهم فكنه.................  199

201  ..................... - �شّر �لن�شرة �لتعّدي

201  ..................... - �ل�شّر يبدوؤه �شغاره
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202  ................ - �ل�شفيق ب�شوء �لظّن مولع

201  ................. - �ل�شبر من �أ�شباب �لظفر

202  ............. - ظلم �ل�شعيف �أفح�س �لظلم

202  .... - عد�وة �لعاقل خير من �شد�قة �لأحمق

199  ....................... - �لعدم عدم �لعقل

- عّلة �لكذوب �أقبح عّلة..................  202

199  .......  �ل�شمت �أحمد من ع�شر �لنطق
ّ
- عي

201  ................... - �لغنى في �لغربة وطن

201  ....................... - فقد �لأحّبة غربة

201  ................... - �لفقر في �لوطن غربة

ا جاهلها.....  200 ا عالمها قتلت �أر�شً - قتل �أر�شً

201  ................. - �لقدرة تذهب �لحفيظة

200  ............................ - قّل �بن ذّل

- كثير �لّن�شح يهجم على كثير �لظّنة........  199

201  ....... - كفى بالمرء عاًر� �أن ين�شب �إلى �أمه

- �لكالم م�شائد �لقلوب..................  201

- كّل �لحذ�ء يحتذي �لحافي �لوقع..........  79

- كّل ما هو �آت قريب....................  202

201  .................... - كم مطر بدوؤه مطير

184  ........... - ل تجزعن من �شّنة �أنت �شرتها

203  .............. - ل خير في لذة تعقب ندمًا

- ل تبل على �أكمة ول تف�س �شًر� �إلى �أمة....  200

200  .......... ل رحلك َمْن لي�س معك - ل يرحِّ

 - ل يز�ل �لنا�س بخير ما تباينو� فاإذ� ت�شاوو�

111  ................................ هلكو�

- ل يغني �لحذر من قدر..................  201

- لكّل �شاقطة لقطة......................  199

- لم يذهب من مالك ما وعظك...........  200

 200  ............. - لي�س من �لعدل �شرعة �لعذل

202  .......... - ما �أحّق َمن غدر باأن ل ُيوفى له

202  ...................... - ما عال َمن �قت�شد

202  ......................... - �لمرء باأ�شغريه

203  ................. - �لمز�ح يورث �ل�شغائن

200  ............... - �لم�شاألة �آخر ك�شب �لمرء

200  ........ - مقتل �لرجل بين �لتقّدم قبل �لتنّدم

202  ............. - من �أ�شباب �لحرمان �لتو�ني

- ِمن �لبالء �أن تعّنى بحّظ غيرك............  202

199  ......... - من �لتو�ني و�لعجز نتجت �لفاقة

- َمن حقر حرم..........................  202

200  ........... - َمن حفظ ماله حفظ �لأكرَمين

202  ........... - َمن حلم �شاد ومن تفّهم �زد�د

200  .............. - َمن �شلك �لَجَدد �أمن �لعثار

- َمن غلب هو�ه فهو �لرجل...............  202

202  ................... - من �لكرم منع �لحرم

199  .................. - من ماأمنه يوؤتى �لحذر

- َمن يئ�س من �شيء ��شتغنى عنه............  201

- منك َمْن �أعتبك........................  200

202  ................... - �لولوع بال�شر ظفر به

- �لياأ�س عون على �ل�شبر..................  201

201  .................. - يد ت�شّج و�أخرى تاأ�شو
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فهر�ص �لأعــــام

�آدم )�أبو �لب�شر( 58، 62، 144

�أبجر بن جابر 153، 183، 198

 �إبر�هيم 57، 58، 60، 94

 �إبر�هيم )ر�وية( 96، 107 

 �إبر�هيم بن �لأ�شتر  126

�إبر�هيم بن �لعبا�س �ل�شولي  186 

�أبرويز 48، 52، 91

 �أبقر�ط 203 

�لأبيرد 147

�بن �لأثير )�شاحب �لتاريخ( 167

 �إح�شان عبا�س )�لدكتور( 101

�أحمد )�لإمام، �شاحب �لم�شند( 95، 97، 106، 

182 ،181 ،111 ،110
103  �أحمد بن �لخليل 

�أحمد بن عمر بن جيالن 107

�أحمد ك�شك 127

 �أحمر بن جندل بن نه�شل  51، 156،148

 �لأحنف بن قي�س  86، 113، 195

 �لأحو�س 183، 189

 �أخ�شنو�ز 98، 99، 100 

�لأخطل  71، 130، 131، 141، 170، 187

�لأخو�س )زيد بن عمرو(  147

�إدري�س )�لنبي( 144

�إدري�س بن معقل �لعجلي 153، 154

 �أرد�شير 97

�أربد بن قي�س  89

�أرد�شير 89، 190

�أرد�شير بن بهمن 204

�أر�شطو طالي�س 204

�أرطاأة بن �شهّية 72

�لأزهري 79

�أ�شامة بن �لحارث �لهذلي 115

�أ�شامة بن زيد 141

�إ�شحاق بن �إبر�هيم )�لنبي(  53، 54، 55، 56، 

58
�إ�شحاق بن ر�هويه 125 

�أ�شد بن عبد �هلل 149

�أ�شد بن مدرك �لخثعمي 90

�لأ�شعر بن حمر�ن �لجعفي 50، 124

 �لإ�شكندر 97، 204

95 �إ�شماعيل )ر�وية( 

�إ�شماعيل بن �إبر�هيم 53، 54، 55،56، 57، 58، 59، 

93 ،91 ،60
�لأ�شود بن يعفر 131، 132

 �أ�شيد بن �لحالحل 130

 �بن �لأ�شعث 148

�لأ�شعث بن قي�س 138، 166

�لأ�شعر �لرقبان 174

�لأ�شمعي 55، 59، 60، 79، 83، 90، 113، 124، 

 ،154 ،147 ،143 ،140 ،138،139  ،134 ،126
178 ،170،175

�بن �لإطنابة 177

�بن �لأعر�بي 84، 125، 141، 192

�لأع�شى 93، 140، 152، 159، 175
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�أع�شى باهلة )عامر بن �لحارث( 84، 90، 167

�لأعم�س 95

�لأعور �ل�شني 185

�لأغلب �لر�جز 153

�لأقرع بن حاب�س  52

�إقليد�س 203

�أقي�شر )رجل ب�شير بالخيل( 124

�أكثم بن �شيفي 183، 198، 199

�أبو �أمامة �لباهلي 167

�مروؤ �لقي�س 85، 127، 187، 195

�أمية بن �أبي �ل�شلت 82، 135

�لأمين )�لخليفة( 150

�أن�س بن مالك 148

�أنو �شرو�ن 98، 101، 183

 �أني�شة 145

 �أنيف بن قترة 80

�لأهتم بن �شمي �لتميمي 46

�أو�س بن عبد�هلل 103

�أوفى بن مطر �لمازني 90

�إيا�س بن قتادة 195

�أيوب بن �شليمان 87

�أيوب بن �لقرّية 150

ُبجير بن �أبي مليل 89

�لبحتري 177، 188، 189، 193، 194

�لبخاري )�شاحب �ل�شحيح( 110، 142

�لبّر��س بن قي�س �لكناني 80

بريدة بن �لح�شيب 103

 بزرجمهر 183، 186

ب�شطام بن قي�س 80

ب�شار 70، 114، 116، 141، 186

بطليمو�س 203

بغي�س بن عامر 161

�أبو بكر �ل�شّديق 72، 102، 107، 141، 181، 182، 

199

�أبو بكرة )نفيع بن �لحارث( 116

بكير بن �لأخن�س 138

بهر�م جور 91

بوقير بن يقطن بن حام بن نوح 57

129 �لبيروني 

�لبيهقي 

"88تارح = �آزر 55 
�لتبريزي )�شارح �لحما�شة( 65، 80، 183، 191، 

196
�لترمذي )�شاحب �ل�شحيح( 95، 96، 97، 181

�أبو تمام �لطائي 42، 65، 70، 80، 151، 162، 

187 ،186
�لثعالبي 51، 91، 103

ثعلب 65، 85، 111، 124، 133، 139، 177، 181، 

186
ثمامة بن �لأ�شر�س 104

 ثور بن عبد مناة 144 

�لثوري 97، 144

 جابر 95

جابر بن �لثعلب �لطائي 191

�لجاحظ  43، 53، 56، 57، 74، 78، 81، 89، 

 ،112 ،111 ،107 ،104 ،103 ،102 ،101 ،91
 ،159 ،150 ،144 ،142 ،140 ،126 ،1117 ،116

199 ،193 ،183 ،182 ،166 ،163
جارية بن مّر 69، 70

 جالينو�س 203

جبلة بن عبد �لرحمن 169

جحدر �لعكلي 142

 �لجّد بن قي�س 111 

جر�ن �لعود 47، 138

جريّة بن �أو�س 79

جرير بن حازم 179

جرير بن عبد �هلل �لبجلي 111، 148، 149

جرير بن عطية 83، 162، 163، 170، 175، 176

Fadl_Al_Arab_Book.indb   224 24/8/10   12:25 PM



225

جرير بن يزيد 149

ج�شا�س بن قطيب )�أبو �لمقد�م( 79

جعفر �ل�شادق 88

جعفر بن قريع بن عوف 161

�لجليح بن �شديد �لتغلبي 85

�لجمي 188

جميع 138

 �أبو جه�شم 169، 170 

جو�د علي )�لدكتور( 93

 �بن �لجوزي 88، 103

جويرية بن �أ�شماء 175، 176

حاتم �لطائي 70، 73، 77، 84، 131، 160، 185

حاتم بن �لنعمان 167

حاجب بن زر�رة �لتميمي  45، 92، 159، 

165
�لحاجري 74

�لحارث بن �شنان 180

�لحارث بن ظالم 152

�لحارث بن عمرو بن تميم 169

�لحارث بن عوف 180

حام بن نوح 56، 57

حّبان بن زيد 167

 �بن حبيب 69، 90

�لحجاج بن يو�شف 90، 142، 148، 150، 153، 

181 ،176 ،169 ،154 ،154
 �لحرمازي 64 

ُحريثة 79

�بن حزم 53، 177، 189

ح�شان بن ثابت 165، 179، 180، 181، 196

ح�شكة بن عّتاب 169

�لح�شن بن َجْهور 92

�لح�شن بن �شهل 105

 �لح�شن بن قحطبة 105  

ح�شن بن عمير 97

171 ،162 ،161 ،153 ،86 ،76 ،71 ،65 �لحطيئة 

حكيم بن حز�مز 141

حمزة بن عبد �لمطلب 51

ُحميد �لأرقط 73

ُحميد بن ثور 75، 173

حميد بن عبد �لرحمن 97

حميد بن قحطبة 105

حنا�س �لغوثي 160

حنظلة بن قريع بن كعب 161

حني�س بن عبد�هلل 108

خاقان 101

خالد بن برمك 104

خالد بن زهير 184

خالد بن �شفو�ن 44

خالد بن عند�هلل �لطائي 185

خالد �لق�شري 149

خالد بن �لوليد 199

خالد بن يزيد 148

�بن خالويه 93

خديجه �أم �لموؤمنين 52، 141

�لخريمي 150

بن خ�شيم 95

�لخطيب 111

خالد �لأرقط 181

خلف �لحمر 147

خليد بن عنين 176

خليف بن عبد�هلل بن �لحارث 164

خليل جفال 54

�لخن�شاء 67

خيثم بن عمرو بن �لحارث 135

 �بن د�رة )�شالم بن م�شافع( 77، 164، 193

د�نيال )�لنبي( 204

د�ود 58

�أبو د�ود )�شاحب �ل�شنن( 58، 103، 142، 144، 

Fadl_Al_Arab_Book.indb   225 24/8/10   12:25 PM



226

181
َدَحمة )�أم يزيد بن �لمهلب( 147

دعبل �لخز�عي 186، 187

دغفل �لن�شابه 143

�أبو دلف �لعجلي 153، 154

 دو�س بن عدنان 179 

�بن �أبي ذئب 96

�أبو ذّر �لغّفاري 144

ذو �لإ�شبع �لعدو�ني 185

ذو �لرقيبة )مالك( 159، 165

ذو �لرّمة 113، 131

�أبو ذوؤيب �لهذلي 133، 183

 �لر�عي �لنميري 79، 134 ،143

 �أبو �لرديني �لعكلي 163

�بن ر�شيق )�شاحب �لعمدة( 150، 178

ر�شو�ن �لأ�شدي 174

رفقا بنت ناحور 55

�لريا�شي 114، 134، 139، 175، 176، 179

 زّبان �لعدوي 145

�أبو زبيد �لطائي 192

�لزبرقان بن بدر 52، 138، 161، 171

�لزبير بن �لعو�م 89

زكريا 58

�لزمخ�شري 165

�بن �أبي �لزناد 72

زهدم �لعب�شي 159

�لزهري 95، 96، 141

زهير بن �أبي �شلمى 156، 157، 189، 196

 زياد 198

زياد بن �أبيه 45، 176

زياد بن �أ�شماء �لحرمازي 167

زياد �لأعجم 169

�لزيادي 181

زيد 70

زيد بن �أخزم 117

�أبو زيد 174

 �أبو زيد �لأن�شاري 143 

زيد بن حارثة 141

زيد �لخيل )�لخير( 166

�شابور 204

�شارة 53، 45، 58

�شالم بن عبد �هلل بن عمر55

�شام بن نوح 56، 57، 58

�شبيعة �لأ�شلمية 117

�ل�شج�شتاني )�أبو حاتم( 59، 60، 82، 90، 93، 

 ،147 ،143 ،140 ،139 ،127 ،126 ،122 ،113
178 ،170

�شحبان و�ئل 75، 177

�شحيم بن وثيل �لرياحي 147

�شر�قة بن مالك �لمدلجي 141

�بن �شعد )�شاحب �لطبقات( 55، 93، 97،144، 

193 ،161
�شعد بن ن�شر 143

�شعدي �أبو جيب 101

�شعيد بن �لعا�س 186

�شعيد بن عبادة 115

�شعيد بن م�شلم 170

�شعيد بن �لم�شّيب 55، 182

�شفيان 95

�شفيان بن �لأبرد 90

 �أبو �شفيان بن حرب 180

�شفيان بن عيينة 51

 �بن �شالم 84، 86، 87، 132، 173، 186

�شالمة بن جندل 156

�شلم بن عمرو �لخا�شر 137

�شلم بن قتيبة 117، 168

�شلمان بن ربيعة �لباهلي 124، 126 

�شلمان �لفار�شي 96، 116
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�شليم بن فهم 179

�شليمان )نبي �هلل( 49، 58

�شليمان بن بريدة 103

�شليمان بن عبد �لملك )�لخليفة( 46، 147، 186

�شليمان بن علي بن عبد �هلل بن �لعبا�س 92

�شليك بن عمير �ل�شعدي 90، 91

�شليمان بن �لمهاجر185

 �ل�شمو�أل 152 

�شنان بن مكمل �لنميري 163

 �شهل بن �أبي حثمة 95

�شهل بن محمد 55

 �شويد بن �ل�شامت 193 

 �شويد �لمر�ثد 196

�شيار بن عمرو �لفز�ري 46، 47

�ل�شيد �لحميري 96

�بن �شيرين 148، 179

�شيف بن ذي يزن  58، 90

�ل�شيوطي 64، 65

 �بن �شبرمة 113

�شبيب �لحروري 90

�شبيب بن غرقدة 51

�شجاع بن �لوليد 96

�بن �ل�شجري )�شاحب �لأمالي( 73، 75، 86

�شريك بن عبد �هلل 163

�شعيب 57، 58، 60، 182

�ل�شماخ بن �شر�ر 73، 85، 86

�بن �شهاب 181

 �شيث بن �آدم 56

�شالح 57، 8، 60

�شالح بن �ل�شقر 182

�شالح بن عبد �لقدو�س 188

�شالح بن م�شرح 90

136 ،135 
ّ
�شخر �لغي

 

�شع�شعة 52

 �أبو �شفو�ن �لأ�شدي 128

طارق بن �شهاب 97

طاهر بن �لح�شين  149

�لطبري )�شاحب �لتاريخ( 49، 53، 55، 56، 57، 

 ،167 ،144 ،116 ،114 ،108 ،106 ،101 ،98 ،91
204 ،186

 طرفة بن �لعبد 145، 183، 187

�أبو طرفة �لهذلي 140

�لطرماح  171، 172

طريح بن �إ�شماعيل �لثقفي 43

طفيل بن عوف 50

179 �لطفيل بن عمرو �لدو�شي 

�أبو طفيلة 83

طلحة بن عبد �هلل بن عوف 96

طلحة بن عبيد �هلل 89

�أبو ظبيان 96

عائ�شة 68، 88، 141

�لعا�س بن و�ئل 125

عا�شم بن �لحدثان 178

عامر 47، 173

عامر بن �لطفيل 89

عامر بن �لظرب �لعدو�ني 93، 183

عامر بن هوذة بن �شما�س 48، 161

عبد �لأعلى 95

عبد�هلل 95

عبد �هلل �لجبوري )�لدكتور( 103، 125

عبد �هلل بن جدعان 82

عبد �هلل بن جعفر 116

عبد�هلل بن �لحارث 97

عبد�هلل بن حذ�فة �ل�شهمي 108

عبد�هلل بن خازم �ل�شلمي 89

عبد�هلل بن رو�حة 137، 179

عبد�هلل بن �لزبعرى 180

عبد�هلل بن �لزبير 89، 152، 164
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عبد�هلل بن زهير 182

عبد�هلل بن عبا�س 87، 97، 144، 182، 183

 عبد�هلل بن �لمبارك 105

عبد�هلل بن �لمخارق 188، 189

عبد�هلل بن م�شعود 42، 107، 136

عبد �هلل بن م�شلم بن قتيبة 59

عبد�هلل بن �لمقفع  42، 105

 عبد�هلل بن �لموؤمل 97

 عبد �لحميد �لكاتب 101

عبد �لرحمن 83، 126، 138

عبد �لرحمن )�بن �أخي �لأ�شمعي( 126

عبد �لرحمن بن �أبان �لخطيب 164

عبد �لرحمن بن جبير 96

عبد �لرحمن بن ح�شان 71

عبد �لرحمن بن خالد �لناقد 92

 عبد �لرحمن بن عبد �لمنعم 60

�أبو عبد �لرحمن 97

عبد �لعزيز بن �أبي بكرة 117

عبد �لعزيز بن حاتم بن �لنعمان 167

عبد �لغفار �لخز�عي 127، 128

عبد �لمجيد �لمحت�شب )�لدكتور( 105

عبد �لمطلب بن ها�شم 92، 93

عبد �لمعين �لملوحي 142

عبد �لملك بن حميد 169

عبد �لملك بن مرو�ن )�لخليفة( 72، 90، 148، 

177 ،173
عبد �لو�رث بن �شعيد 181

عباد بن �لح�شين 89

�لعبا�س بن مرد��س 67، 180، 181

عبدة بن �لطبيب 190

عبيد بن ثعلبة 153

عبيد بن عقيل 179

�أبو عبيدة 45، 46، 48، 51، 53، 89، 90، 122، 

167 ،166 ،128 ،125 ،124 ،123"

عّتاب بن �أ�شيد 91

�لعّتابي 149، 188

�أبو �لعتاهية 115

 �لعتبي 117، 185

88 عتيبة بن �لحارث 

عتيبة بن �لنها�س �لعجلي 66، 152، 153

عثمان بن �أبي �لعا�س 72

عثمان بن عفان 67، 97، 103، 126، 141، 167، 

173 ،170"
عثمان بن عمارة بن خريم  150

 عثمان بن محمد �لجمحي 139 

�لعّجاج )�لز�جر(  61، 153، 170

�لعجير �ل�شلولي 87

عدي 77

 عدي بن زيد 136، 185

�لعديل بن �لفرخ 154

�لعرجي 185

عروة 141

عروة �لبارقي 51

عروة �لرحال 80

عروة بن �لورد 72

�لع�شكري 111، 193، 203

ع�شام 145

عطاء 97

 عطارد بن حاجب بن زر�رة 45

 ُعفاق بن �أبي مليل 89 

�لعكوك 154

 �لعالء بن �لح�شرمي 182

�أبو �لعالء �لمعري  132 

علقمة بن هوذة بن �شما�س 47، 107، 161

علي بن �أبي طالب 84، 88، 89، 96، 102، 139، 

180 ،178 ،177 167"
علي بن �لح�شين بن علي 55

علي بن عبد �هلل �لمدني 96
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علي بن عي�شى 93

عمر بن �لخطاب  72، 84، 111، 112، 114، 

 ،182 ،176 ،167  ،165 ،156 ،141 ،140 ،126
  198 ،189

عمر بن عبد �لعزيز 108، 112، 183

عمر بن هبيرة �لفز�ري 163

عمرو بن �شعيد 148

عمرو بن �لعا�س 86، 116، 125، 180، 198

عمرو بن عبيد 76

عمرو بن عتبة 117، 148

 �أبو عمرو بن �لعالء 59، 126

عمرو بن معد يكرب 89، 156

 عمرو بن هند 48، 49، 174

 عمرو بن وّد 89

عمليق بن لوذ 57

 عمير بن حباب 193

عمير بن �شلمى �لحنفي 69، 152

عميرة بن جعل �لتغلبي 63

عنترة 89

 عو�شجة بن مغيث 140

عي�شى بن �إدري�س �لعجلي 153

عي�شى بن مريم )عليه �ل�شالم( 58

عي�شى بن مو�شى 113، 170

 عي�شى بن يزيد �لليثي 145

عي�شو 55، 56

�لعيني 46

�أبو عيينة  141

عيينة بن ح�شن بن حذيفة 160

�أبو غا�شر 138

 �لغا�شري 83

غالب 52

�بن غر�شيه 129

�أبو غ�شان 146

غطفان بن �شعد 51

غنم 179

 بن �أع�شر 51 
ّ
غني

 

فاطمة بنت ر�شول �هلل 52

�لفرزدق 46، 49، 51، 71، 78، 179، 190، 196

 فز�ن بن حام بن نوح 57

�لف�شل بن �شهل 105

�لف�شل بن يحيى 78

�لفند �لزّماني 188

فيثاغور�س 204

فيروز بن يزدجرد 98، 99، 100

�أبو قابو�س بن �أبي ظبيان 96

�لقا�شم بن محمد بن �أبي بكر 55

�لقا�شم بن ر�شول �هلل 52

�لقا�شم بن عروة 145

�لقالي )�شاحب �لأمالي( 82، 124، 127، 128، 

189 ،181 ،177 ،175
قتادة بن م�شلمة بن عبيد 153

قحطبة بن �شبيب �لطائي 105

قر�د بن حن�س �ل�شاردي 46

�لقرطبي )�شاحب �لتف�شير( 49، 94، 103، 106، 

144
ُقريب بن �شلمى 152

قرين بن �شلمى �لحنفي 69

�لقطامي 18، 197

قطري بن �لفجاءة 89، 177

ق�س بن �شاعدة 68

قي�س بن �شعد 115

قي�س بن عا�شم 70، 73، 84

قي�س �لعب�شي 159

كامل �لع�شلي )�لدكتور( 185

كثّير عزة 111، 130، 157، 192، 197

كرنكو 44

كريز بن زفر 149

ك�شرى 51، 91، 92، 108
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ك�شرى بن فيروز 98

كعب بن زهير 181، 194

 كعب بن مالك 179

كعب بن مامة 69، 77

�بن �لكلبي 109

�لكميت بن زيد 86، 129، 134، 137، 142

لوذ بن �إرم بن �شام 56

لبيد بن ربيعة �لعامري 144

لقمان بن عاد 130، 140

لقيط بن زر�رة 165

ليلى �لأخيلية 181

�بن ماجة )�شاحب �ل�شنن( 108، 203

مالك بن �أدهم �لباهلي 70

مالك بن �لحارث �لهذلي 115

مالك بن �لدخ�شم �لأن�شاري 185

مالك بن دينار 148

مالك بن ربيعة �ل�شلولي 167

مالك بن �شرحبيل 51

مالك بن فهم 179

 �لماأمون )�لخليفة( 149، 150

�لمبرد45

�لمتجّردة )�مر�أة �لنعمان( 166

متى )�شاحب �لإنجيل( 108

�لمجذر بن زياد 193

مجّزز )قائف( 141

محمد بن �إ�شماعيل 96

محمد بن ب�شر �لعبدي 97

محمد بن حمر�ن 50

محمد بن �لحنفية 152

محمد بن �لخ�شيب بن حمزة 103

محمد بن زياد 87

محمد بن �شالح �ل�شبي 145

 ،52 ،51 ،41 )محمد بن عبد �هلل )ر�شول �هلل

 ،95 ،94 ،91 ،89  ،88 ،87 ،86 ،59 ،58 ،57

 ،114 ،113 ،111 ،108 ،107 ،106 ،103 ،97 ،96
 ،145 ،144 ،142 ،141 ،138 ،137 ،117 ،116
 ،181 ،180 ،179 ،167 ،166 ،161 ،156 ،146

205 ،203 ،194 ،186 ،183 ،182
محمد بن عبيد 51، 96، 141

محمد بن علي 181

محمد بن علي بن عبد �هلل بن �لعبا�س 102

محمد بن منذر 162

محمد بن يو�شف 96

 محمود �لطناحي )�لدكتور( 127 

 مخارق بن عبد �هلل 97

�لمختار �لثقفي 141

مخلد بن يزيد 137

مدلج بن �شويد �لطائي 70

�لمرزباني 191

�لمرزوقي )�شارح �لحما�شة( 141، 143

مرو�ن بن �لحكم  191

101 مرو�ن بن محمد 

�أبو مريم �ل�شلولي 167

مزّرد 73، 76، 82

م�شاور بن هند 175

�لم�شتورد �لخارجي 44، 45

�لم�شتورد بن قد�مة 167

�لم�شعودي 53

�لم�شعودي )�شاحب �لتاريخ( 98، 167

م�شكين �لد�رمي 71

م�شلم )�شاحب �ل�شحيح( 51، 95

م�شلم بن ب�ّشار 182

�أبو م�شلم �لخر��شاني 102، 153

م�شلم بن عمرو 126

م�شلم بن عمرو �لباهلي 168

م�شلمة بن عبد �لملك 170

�لم�شور بن عباد 169، 170

�لم�شيب بن عل�س 159

Fadl_Al_Arab_Book.indb   230 24/8/10   12:25 PM



231

�لم�شيح 94، 108

126 م�شعب بن �لزبير 

�أبو م�شعب �لزبيري 139

مطر بن در�ج 124

مطرف بن خويلد 96

مطّرف بن عبد �هلل �لعامري 112

�لمطلب بن �أبي ود�عة 97

معاذة �لعدوية 184

معاوية )�أبو �لر�عي �لنميري( 164

معاوية بن �أبي �شفيان 45، 72، 84، 86، 116، 138، 

198 ،181 ،177 ،148 ،141 ،139
معبد بن علقمة 195

معّقر �لبارقي 133

�لمعلوط  142

َمْعَمر 95

معن بن ز�ئدة 77، 78

�لمغيرة بن �شعبة 116

�بن مقبل 165

مكحول 96

�بن مّن �هلل �لقروي 129

�لمنت�شر بن وهب �لباهلي 90، 167

�لمنذر بن �لزبير بن �لعو�م 167

�لمنذر بن �لنعمان 91

�لمن�شور  77، 92، 113، 149، 169

منقذ بن �لطماح 85

�أبو �لمنهال 117

منهب 179

�لمهدي )�لخليفة( 124، 138، 149، 159

�لمهلب بن �أبي �شفرة 89

94 ،59 ،58 مو�شى

�أبو مو�شى �لأ�شعري 167، 198

مو�شى بن �شعيد �لجمحي 139

مو�شى �شهو�ت 186

�لميد�ني  182

87 ميمون بن مهر�ن 

�لنابغة �لجعدي 186

�لنابغة �لذبياني 136، 192

 نا�شر �لدين �لأ�شد )�لدكتور( 93

نافع بن �لأزرق 152

 �لنجا�شي )قي�س بن عمرو(  84، 164، 165

نجدة �لحروري 152

�أبو �لنجم �لعجلي  147، 153

 �لنحيف )�شعد بن قرط( 64

 �أبو نخيلة 170

ن�شر بن خلف �ل�شبي 96

�لنعمان بن ب�شير 194

�لنعمان بن حنظلة �لعبدي 193

�لنعمان بن ماء �ل�شماء 85

�لنعمان بن �لمنذر 48، 49، 91، 166

�أبو نعيم 97

�أبو نو��س 54

نوح )عليه �ل�شالم( 56، 57، 70، 94

نه�شل بن حري 178

نهيك بن مالك 78

نيكوماخو�س 204

هاجر 53، 54، 60

هارون �لر�شيد 104، 154، 159

هبيرة بن عامر 166

�لهذيل بن زفر �لكالبي 149

هرم بن �شنان 157

هرم بن قطبة بن �شنان 47

�أبو هريرة 144، 179

�بن ه�شام )�شاحب �ل�شيرة( 54، 79، 89، 91، 93، 

181 ،179 ،114 ،111
ه�شام بن عبد �لملك 70

ه�شام بن عقبة 113

هالل بن معاوية �لطائي 70

همام بن قبي�شة 164
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 هند )�أّم معاوية( 138

هند بن �أبي هالة 52

هنيدة )عّمة �لفرزدق( 51

هوذة بن �شما�س 161

هود 57، 58، 60

هوذة �لحنفي 152

�أبو �لهيذ�م 146

هيرود�س 108

وبر بن معاوية �لأ�شدي 76

�أبو وجزة �ل�شعدي 63

وعلة �لجرمي 80

وكيع 95

وكيع بن �أبي �شود �لتميمي 46

وهب بن منبه 60

وهرز 58

يافث بن نوح 56، 57

يام بن نوح 56

يحيى 58

يحيى بن �أكثم 103

يزدجرد 55

يزيد بن �أبي زياد 97، 107

يزيد بن عبد �لملك 183

يزيد بن عمرو 87، 96، 145

يزيد بن معاوية 103، 148، 152، 164، 168

يزيد بن �لمهلب 147، 149

يزيد بن هارون 96

يعرب بن قحطان  59

 يعقوب 55، 56

 �أبو �ليقظان 180 

 يو�شف )عليه �ل�شالم( 161

 يون�س بن حبيب 84
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 �لآر�دمردية  78

�آل �أبي �شفيان 102

�آل �شنان 156

�آل �أبي م�شروح 140

�لأز�رقة 152

�لأزد 154، 172، 195

بنو �أ�شد 125، 143، 147، 172

 بنو �أ�شد بن خزيمة  124

بنو �إ�شر�ئيل 56، 58، 59، 60، 94

�لأ�شبان 56

�لأ�شعريون 167

�لأعاجم  = �لعجم

بنو �أعجب 173

�لأعر�ب 47، 102

�أع�شر 167

�لأن�شار 89، 180، 194

بنو �أمية 77، 101، 102، 107، 148، 168

بنو �أنف �لناقة 161

 �أهل �لردة 182

�أهل �ل�شريانية 59

�أهل �لعبر�نية 59

�لأو�س 177

باهلة 164، 166، 167، 168، 169

بجيلة 111

بنو بدر 160

�لبر�جم 170

�لبر�مكة 104

بكر بن و�ئل 64، 65، 59، 178، 188، 196، 204

بهدلة 49

بهر�ء 54

�لتبابعة 94

�لتتر 167

�لترك 57، 101، 103

تغلب )بنو تغلب( 167، 88، 89، 90، 92، 188، 

204"
تميم )بنو تميم( 46، 49، 156، 165، 171، 172، 

204 ،190
تيم 176، 186

ُثعل 160

بنو ثعلبة  89، 180

ثقيف 72، 162، 179

ثمود 59، 60

�لجبابرة 57

جدي�س 60، 153 

جديلة 160

جذ�م  142، 143

جرم 54، 173

جرهم 59، 60

جرهم �لأولى 60

 جرهم �لثانية 60

 جعم 60

بنو حارث 164

 �لحبطات 169

 بنو حنيفة 152، 153، 155

فهر�ص �لطو�ئف و�لقبائل و�لأمم
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�لحنيفة 91، 92

خثعم  89، 173 

�لخزرج 177

خندف 49، 59، 80

�لخو�رج 152، 171، 177، 178

 د�رم 170

دو�س 179

بنو �لديل بن حنيفة 153

ذبيان 158، 180

ربيعة 89، 96، 153

�لروم 56، 59، 89، 107، 167، 173، 174، 204، 

205
�لزغاوة 57

�شعد 49

بنو �شلمة 111

�شلول 87، 89

بنو �ُشليم  67، 131

�ل�شود�ن 57، 107

�شرعب 167

�ل�شعوبية  41، 42، 78، 116

بنو �شيبان 91

بنو �شبير 162

�ل�شعاليك 80 

�ل�شفرية 90، 171

�ل�شقالب 57

بنو �شبة 164، 172

�شجم 60

 بنو طرود 173

ط�شم 60

طيئ 77، 173، 191، 192

كاد 70

بنو عامر  165

بنو �لعبا�س 101، 102، 109، 170

بنو عبد�هلل بن غطفان 193

عبد �لقي�س 64، 65، 204

 عب�س 180

 بنو عجل بن لجيم 153، 155 

 بنو �لعجالن164، 165

�لعجم 43، 51، 52، 53، 54، 58، 61، 79، 88، 

 ،121 ،116 ،110 ،109 ،107 ،97 ،94 ،92 ،91
190 ،186 ،185 ،183 ،155 ،150 ،149 ،129"

�لعرب 41، 42، 43، 45، 48، 49، 51، 52، 53، 

 ،80 ،79 ،72 ،69 ،68 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،54
 ،105 ،97 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،86 ،84 ،81
 ،116 ،113 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106
 ،139 ،136 ،132 ،129 ،124 ،123 ،122 ،121
 ،164 ،152 ،151 ،150 ،149 ،146 ،143 ،142
 ،199 ،198 ،183 ،182 ،178 ،176 ،175 ،167

204 ،203"
 �لعرب �لبائدة 60

 �لعرب �لعاربة 60

�لعرب �لمتعّربة 60

 عكل 54

 عّك54، 167

60 ،57  �لعماليق 

 عنزة 77

 عهنية 60

 عوف49 

 غطفان 86، 89، 93، 136، 193

166 ،164 
ّ
غني

 

فار�س )�لأمة( 48، 58

 فر�عنة م�شر 57

 �لفر�س 56، 88، 96، 91، 107، 164

�لفيوم 

 �لقبط 55، 57 

 �لقحاطبة 105 

 قحطان 60

قري�س 91، 94، 95، 96، 97، 116، 139، 141، 
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185 ،181 ،168 ،156 ،148
 بنو ق�شير بن كعب 165، 166

ق�شاعة 173

 قي�س 61، 80، 167، 183

بنو �لقين  141

بنو كاهل بن �لحارث 115

 كعب 49، 162، 163، 165

 كالب )بنو كالب( 89، 162، 163، 166

 كندة 166

لخم 167

بنو لهب 143

 بنو مالك بن �شعد 170

 مالك بن فهم 49

 �لمجو�س 78، 183

 بنو مدلج 140

مدين 60

 مذحج 89

بنو ُمّرة 180
 

 بنو مرو�ن 89، 102 

 م�شر 49، 60، 61، 90، 96، 97، 142، 178

معّد 49، 53، 142

 مناف 170

 �لنبط 43، 55، 56

 �لنجدية 152

نز�ر 49، 61، 77

بنو ن�شبة بن غيظ بن مرة 156

 �لن�شارى 102

بنو نمير 133، 162، 163، 164

بنو نهد 145، 173

 نه�شل 132، 165

 �لنوبة 57

بنو ها�شم 51، 170

بنو هالل 189

 همد�ن 54

101 ،98 �لهياطلة 

57  ياأجوج وماأجوج 

بنو يربوع 147

�ليمنية 171

 �ليهود 108

�ليونان 203، 204
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فهر�ص �لأماكن

�أحد 103، 193

�أذ�ن 89

�أرزن 76

�أر�س �لروم

�أرمام 90

�أرمينية 126

�لإ�شكندرية 97، 203

�أ�شبهان 153، 169

�أور�شليم 108

�أوروبا 203

بابل 97

�لبحرين 72، 152، 176، 182

بدر 89، 103، 141

�لبري�س 80، 102

�لب�شرة 67، 72، 116، 137، 144، 148، 168، 170، 

178
بعاث 193

بغد�د 77، 104، 137، 149، 150، 154

َبْلخ 97

بيت �هلل �لحر�م 91

بيروت 151

تخار�شتان 98

ت�شتر 204

تهامة 179

جبال طيىء 77، 93

جبلة 165

جزه 89

�لجزيرة 58، 102، 167، 178

�لحب�شة 58، 90

�لحجاز 107، 182

�لَحْجر 59

حجر 153

�لحديبية 103

�لُحديدة 103

حّر�ن 169، 178

�لحرم 60، 91

�لحرمان 103

ح�ْشمى )جبال( 142 

حم�س 167

 ،103  ،102  ،101  ،98  ،97  ،89  ،58  ،64 خر��شان 

169 ،168 ،167 ،147 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104
�لخندق 89

خو��س 89

خوز�شتان 204

خيبر 93، 179

دجلة 178

دجيل )نهر( 90

دم�شق 80، 148

دهلك 183

ذو قار 64، 91

�لرقة 178

�لرها 178

�لري 168

�لز�ب 101
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�لزغاوة 57

زمزم 60

زول 93

�شج�شتان 57، 77، 169

�ل�شند 57

�ل�شو�د 91، 108، 153

�ل�شو�س 204

�ل�شام 58، 60، 102، 107، 133، 167، 178

�شير�ز

�ل�شفا 140

�شفين 84، 125، 177

�شنعاء 57، 93

�لطائف 72، 116، 117، 152

طخار�شتان 89

طر�بل�س �لغرب 57

طور �شيناء 57

�لعر�ق 84، 104، 107، 134، 148، 190

�لعرج )ماء( 185

عرفات 46

عرفة 140

عكاظ 141

ُعمان 72، 152، 179

عينين 176

�لغميم 103

 ،106  ،105  ،98  ،91  ،88  ،57  ،56  ،55  ،52 فار�س 

204 ،203 ،176 ،169 ،164 ،108 ،107
�لفر�ت 178

فرغامو�س 203

فّز�ن 57

فل�شطين 57

�لفيوم 57

قديد 141

كاُبل 89، 148

كرمان 169

�لكعبة 146

�لكوفة 90، 102، 111، 126

�لمدينة �لمنّورة 55، 83، 102، 148، 185، 186

مرو 103، 104، 105، 146

�لم�شرق 108

م�شر 48، 84، 91، 137

مكة �لمكّرمة 46، 82، 93، 102

مكر�ن 169

منى 78، 140

موؤتة 137، 141

�لمو�شل 90

نجد 47، 77

نهاوند 154

هر�ة 167

�لهند 187، 188، 190، 240

و�دي تميم 152

و�دي عامر 152

و�دي �لقرى 59

�ليمامة 59، 142، 152، 153

 ،112  ،107  ،94  ،93  ،90  ،60  ،59  ،58  ،53 �ليمن 

152 ،145 ،142
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�أبو �لريحان محمد بن �أحمد �لبيروني �لخو�رزمي. باعتناء �س. �دو�رد  �لباقية من �لقرون �لخالية.  1 - �لآثار 
�شاك. ليبزج، �شنة 1923.

و�لن�شر.  للدر��شات  �لعربية  �لموؤ�ش�شة  ياغي.  ها�شم  د.  ترجمة  �لح�شيني.  مو�شى  �إ�شحاق  د.  قتيبة.  �بن   -  2
بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة 1980.

3 - �بن قتيبة. د. محمد زغلول �شالم. د�ر �لمعارف بم�شر. �لقاهرة. �شنة 1965.
و�لترجمة  للتاأليف  �لم�شرية  �لموؤ�ش�شة  �لجندي.  �شند  �لحميد  عبد  د.  �لأديب.  �لناقد  �لعاِلم  قتيبة  �بن   -  4

و�لطباعة و�لن�شر. �لقاهرة. �شنة 1963.

5 - �بن قتيبة و�ل�شعوبية. د. عبد �هلل �لجبوري. وز�رة �لثقافة و�لإعالم. بغد�د. �شنة 1990.
�لنه�شة  مكتبة  �أحمد.  �لقادر  عبد  د. محمد  ودر��شة  تحقيق  �لكاتب.  عون  �أبي  �بن  �لم�شكتة.  �لأجوبة   -  6

�لم�شرية. �لقاهرة. �شنة 1985.

7 - �أخبار �لدولة �لعبا�شية. موؤلف مجهول. تحقيق �لدكتور عبد �لعزيز �لدوري و�لدكتور عبد �لجبار �لمطلبي. 
د�ر �لطليعة للطباعة و�لن�شر. بيروت. �شنة 1971. 

8 - �لأخبار �لطو�ل. �أبو حنيفة �لدينوري. تحقيق عبد �لمنعم عامر. وز�رة �لثقافة و�لإر�شاد �لقومي. �لقاهرة. 
�لطبعة �لأولى. �شنة 1960.

�لعاني. رئا�شة ديو�ن �لأوقاف. �لجمهورية  �لزبير بن بكار. تحقيق د. �شامي مكي  9 - �لأخبار �لموفقيات. 
�لعر�قية. مطبعة �لعاني. بغد�د. �شنة 1972.

10 - �ختيار من كتاب �لممتع. عبد �لكريم �لنه�شلي، تقديم وتحقيق د. منجي �لكعبي. �لد�ر �لعربية للكتاب. 
ليبيا. تون�س. �شنة 1978. 

ه للن�شر حمد �لجا�شر. من من�شور�ت �لنادي �لأدبي في �لريا�س.  11 - �أدب �لخو��س. �لوزير �لمغربي. �أعدَّ
�لمملكة �لعربية �ل�شعودية. �شنة 1980. 

قه وعلَّق حو��شيه وو�شع فهار�شه محمد �لد�لي. موؤ�ش�شة �لر�شالة.  12 - �أدب �لكاتب. �بن قتيبة �لدينوري. حقَّ
بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة 1982. 

13 - �إر�شاد �ل�شاري ل�شرح �شحيح �لبخاري. �شهاب �لدين �لق�شطالني. د�ر �شادر. بيروت. ن�شخة م�شّورة 
عن طبعة بولق �شنة 1304 هجرية. 

14 - �لأزمنة و�لأمكنة. �لمرزوقي. طبعة م�شورة عن طبعة حيدر �آباد �لدكن �شنة 1332 هجرية. د�ر �لكتاب 
�لإ�شالمي. �لقاهرة. بال تاريخ.

�لم�ضادر و�لمر�جع
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�لدكتور  ف�شيلة  تحقيق  �لبر.  عبد  بن  محمد  بن  �هلل  عبد  بن  يو�شف  �لأ�شحاب.  معرفة  في  �ل�شتيعاب   -  15
�شنة  �لأولى.  �لطبعة  �لقاهرة.  �لأزهرية.  �لكليات  �لإ�شابة. مكتبة  �لزيني. مطبوع على هام�س  طه محمد 

 .1976
16 - �أُ�شد �لغابة في معرفة �ل�شحابة. �بن �لأثير. د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي. بيروت. لبنان. بال تاريخ. 

علي  محمد  �لدكتور  له  وقّدم  حّققه  �لغندجاني.  �لأ�شود  فر�شانها.  وذكر  و�أن�شابها  �لعرب  خيل  �أ�شماء   -  17
�شلطاني. دم�شق. �شنة 1981. لم يذكر مكان �لطبع. 

ملتزم  �أحمد.  �لقادر  �لدكتور محمد عبد  �لأعر�بي. تحقيق ودر��شة  �بن  �لعرب وفر�شانها.  �أ�شماء خيل   - 18
�لطبع و�لن�شر مكتبة �لنه�شة �لم�شرية. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1984. 

19 - �لأ�شربة. �بن قتيبة �لدينوري. عني بن�شره وتحقيقه محمد كرد علي. مطبوعات �لمجمع �لعلمي �لعربي 
بدم�شق، �شنة 1947. 

بيروت.  �لجديدة.  �لح�شارة  د�ر  �لملوحي.  �لمعين  عبد  وتحقيق  جمع  و�أخبارهم.  �لل�شو�س  �أ�شعار   -  20
�لطبعة �لثانية. �شنة 1993. 

21 - �لإ�شابة في تمييز �ل�شحابة. �بن حجر �لع�شقالني. تحقيق ف�شيلة �لدكتور طه محمد �لزيني. �لنا�شر مكتبة 
�لكليات �لأزهرية. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1976. 

د�ر  هارون.  محمد  �ل�شالم  عبد  �شاكر.  محمد  �أحمد  و�شرح  تحقيق  �لأ�شمعي.  �ختيار  �لأ�شمعيات.   -  22
�لمعارف بم�شر. �لقاهرة، �لطبعة �لخام�شة. �شنة 1979. 

23 - �لأ�شنام. ه�شام بن محمد بن �ل�شائب �لكلبي. تحقيق د. محمد عبد �لقادر �أحمد و�أحمد محمد عبيد. 
ملتزم �لن�شر و�لطبع مكتبة �لنه�شة �لم�شرية. �لقاهرة. �شنة 1993. 

24 - �لأغاني. لأبي �لفرج �لأ�شفهاني. د�ر �لثقافة. بيروت. �شنة 1957. 
25 - �أمالي �بن �ل�شجري. �لطبعة �لأولى في مطبعة مجل�س د�ئرة �لمعارف �لعثمانية. حيدر �آباد �لدكن. �شنة 

1349 هجرية. 
26 - �لأمالي. لأبي علي �لقالي. مطبعة د�ر �لكتب �لم�شرية بالقاهرة. �لطبعة �لثانية. �شنة 1926. 

�لزين.  و�أحمد  �أمين  �أحمد  غريبه  و�شرح  �لتوحيدي. �شّححه و�شبطه  لأبي حيان  و�لموؤ�ن�شة.  �لإمتاع   - 27
لجنة �لتاأليف و�لترجمة و�لن�شر. طبعة م�شورة. �لمكتبة �لع�شرية. بيروت.

28 - �إنباه �لرو�ة على �أنباه �لنحاة. �لقفطي. بتحقيق محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم. مطبعة د�ر �لكتب �لم�شرية. 
�لقاهرة. �شنة 1952. 

بيروت.  دمج.  �أمين  محمد  �لنا�شر  �لحلو.  محمد  �لفتاح  عبد  �لدكتور  بتحقيق  �ل�شمعاني.  �لأن�شاب.   -  29
لبنان. �لطبعة �لأولى. �شنة 1981. 

30 - �أن�شاب �لخيل في �لجاهلية و�لإ�شالم و�أخبارها. �بن �لكلبي. تحقيق �لمرحوم �أحمد زكي با�شا. مطبعة 
د�ر �لكتب �لم�شرية. �لقاهرة. �شنة 1946. 

31 - �لأنو�ء في مو��شم �لعرب. �بن قتيبة �لدينوري. باعتناء م. نظام �لدين. حيدر �آباد �لدكن. �لطبعة �لأولى. 
�شنة 1956. 

بال�شم�شاطي.  �لمعروف  �لعدوي  �لمطهر  بن  بن محمد  علي  �لح�شن  لأبي  �لأ�شعار.  �لأنو�ر ومحا�شن   -  32
تحقيق �شالح مهدي �لعز�وي. من�شور�ت وز�رة �لإعالم. �لجمهورية �لعر�قية. �شنة 1976. 
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�شنة  �لمنورة.  �لمدينة  �لوكيل.  �ل�شيد  محمد  عليه  وعلَّق  حّققه  �لع�شكري.  هالل  �أبو  �لأو�ئل.   -  33
 .1966

للطباعة و�لن�شر.  �لعلوم  �لم�شري. د�ر  �لع�شكري. تحقيق د. وليد ق�شاب ومحمد  �أبو هالل  �لأو�ئل.   - 34
�لريا�س. �لطبعة �لثانية. �شنة 1981. 

35 - �لبخالء. للخطيب �لبغد�دي. تحقيق �لدكتور �أحمد مطلوب، و�لدكتورة خديجة �لحديثي و�أحمد ناجي 
�لقي�شي. �شاعد �لمجمع �لعلمي �لعر�قي على ن�شره. �لطبعة �لأولى. �شنة 1964. 

ه وعلَّق عليه طه �لحاجري. د�ر �لمعارف بم�شر. �شنة 1963.  36 - �لبخالء. �لجاحظ. حّقق ن�شَّ
37 - �لبر�شان و�لعرجان و�لعميان و�لحولن. �لجاحظ. تحقيق و�شرح عبد �ل�شالم محمد هارون. �لمكتبة 

�لع�شرية. بيروت. بال تاريخ. 

38 - بغية �لوعاة في طبقات �للغويين و�لنحاة. �ل�شيوطي. تحقيق محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم. �لمكتبة �لع�شرية. 
بيروت. بال تاريخ.

ب�شرحه  عني  �لبغد�دي.  �لألو�شي  �شكري  محمود  �ل�شيد  �لعرب.  �أحو�ل  معرفة  في  �لأرب  بلوغ   -  39
وت�شحيحه و�شبطه محمد بهجة �لأثري. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. لبنان. �لطبعة �لثانية. بال تاريخ.

�لقرطبي. تحقيق محمد  �لبر  بن عبد  بن محمد  بن عبد �هلل  يو�شف  �لمجال�س.  و�أُن�س  �لمجال�س  40 - بهجة 
مر�شي �لخولي. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. لبنان. �لطبعة �لثانية. �شنة 1982.

�لطبعة  بم�شر.  �لخانجي  مكتبة  هارون.  �ل�شالم محمد  عبد  و�شرح  بتحقيق  �لجاحظ.  و�لتبيين.  �لبيان   -  41
�لثانية. �شنة 1960.

42 - تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س. محمد مرت�شى �لزبيدي. �لمطبعة �لخيرية. م�شر �شنة 1306 للهجرة.
43 - تاريخ �لأدب �لعربي. د. عمر فروخ. د�ر �لِعلم للماليين. بيروت. لبنان. �لطبعة �ل�شاد�شة. �شنة 1992.

�لمعارف بم�شر.  د�ر  �لنّجار.  �لحليم  �لعربية د. عبد  �إلى  نقله  بروكلمان.  �لعربي. كارل  �لأدب  تاريخ   - 44
�شنة 1961.

45 - تاريخ بغد�د. �لخطيب �لبغد�دي. �لنا�شر د�ر �لكتاب �لعربي. بيروت. لبنان. بال تاريخ. 
46 - تاريخ �لحكماء. �لقفطي. باعتناء �لدكتور يوليو�س ليبرت. ليبزج. �شنة 1903.

�لطبعة  �لقاهرة.  �لمدني.  مطبعة  �لحميد.  عبد  �لدين  محيي  محمد  تحقيق  �ل�شيوطي.  �لخلفاء.  تاريخ   -  47
�لثالثة. �شنة 1964.

�شنة  �لقاهرة.  م�شر.  مكتبة  ن�شار.  ح�شين  د.  ترجمة  فارمر.  جورج  هنري  �لعربية.  �لمو�شيقى  تاريخ   -  48
.1956

�لكليات  �لنّجار. مكتبة  �لدينوري. �شححه و�شبطه محمد زهدي  قتيبة  �بن  �لحديث.  تاأويل مختلف   - 49
�لأزهرية. �لقاهرة. �شنة 1966.

50 - تاأويل م�شكل �لقر�آن. �بن قتيبة �لدينوري. ب�شرح وتحقيق �ل�شيد �أحمد �شقر. د�ر �إحياء �لكتب �لعربية. 
عي�شى �لبابي �لحلبي و�شركاه. �لقاهرة. �شنة 1954.

�لمملكة  �شريفة.  بن  محمد  �لدكتور  تحقيق  عيا�س.  �لقا�شي  �لم�شالك.  وتقريب  �لمد�رك  ترتيب   -  51
�لمغربية. وز�رة �لأوقاف بال تاريخ.

�لنع�شاني. �لطبعة �لأولى.  �ل�شيد محمد بدر �لدين  52 - تف�شير �شورة �لإخال�س. �بن تيمية. عني بت�شحيحه 
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�لقاهرة. �شنة 1323هـ.

53 - تف�شير �لطبري. جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن. د�ر �لفكر. بيروت. �شنة 1988.
54 - تف�شير �لقرطبي. �لجامع لأحكام �لقر�آن. د�ر �لكتاب �لعربي للطباعة و�لن�شر. �لقاهرة. �شنة 1967.

�إحياء �لكتب �لعربية عي�شى  �ل�شيد �أحمد �شقر. د�ر  55 - تف�شير غريب �لقر�آن. �بن قتيبة �لدينوري. بتحقيق 
�لبابي �لحلبي و�شركاه. �لقاهرة. �شنة 1958.

�لمكتبة  �إبر�هيم.  �لف�شل  �أبو  �ل�شفدي. تحقيق محمد  �بن زيدون. خليل  �شرح ر�شالة  �لمتون في  تمام   - 56
�لع�شرية. بيروت. لبنان. �شنة 1969.

57 - تمثال �لأمثال. �أبو �لمحا�شن محمد بن علي �لعبدري �ل�شيبي. حقّقه وقّدم له �لدكتور �أ�شعد ذبيان. د�ر 
�لم�شيرة. بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة 1982.

58 - �لتمثيل و�لمحا�شرة. �لثعالبي. تحقيق عبد �لفّتاح محمد �لحلو. د�ر �إحياء �لكتب �لعربية. عي�شى �لبابي 
�لحلبي و�شركاه. �لقاهرة. �شنة 1961.

59 - تنوير �لحو�لك �شرح موطاأ �لإمام مالك. �ل�شيوطي. د�ر �لندوة �لجديدة. بيروت. لبنان. بال تاريخ.
60 - تهذيب �لأ�شماء و�للغات. محيي �لدين �لنووي. عنيت بن�شره وت�شحيحه و�لتعليق عليه ومقابلة �أ�شوله 

�شركة �لعلماء بم�شاعدة �إد�رة �لطباعة �لمنيرية. �لقاهرة. بال تاريخ.

61 - تهذيب �لتهذيب. �بن حجر �لع�شقالني. مطبعة مجل�س د�ئرة �لمعارف �لنظامية. �لهند. �لطبعة �لأولى. 
�شنة 1325 هجرية.

�لدكتور  بها  ف  وعرَّ ن�شرها  �ل�شوري.  �إ�شحاق  �لح�شن  �أبي  �ل�شامري  �لكاهن  ترجمة  �ل�شامية.  �لتور�ة   -  62
�أحمد حجازي �ل�شقا. �لنا�شر د�ر �لأن�شار. �لقاهرة. �شنة 1978. �لطبعة �لأولى.

�لمعارف  د�ر  �إبر�هيم.  �لف�شل  �أبو  محمد  تحقيق  �لثعالبي.  و�لمن�شوب.  �لم�شاف  في  �لقلوب  ثمار   -  63
بم�شر. �شنة 1985.

�لقر�شي. حقّقه وعلَّق عليه وز�د في �شرحه د.  �لجاهلية و�لإ�شالم. لأبي زيد  �لعرب في  �أ�شعار  64 - جمهرة 
�ل�شعودية.  �لعربية  �لمملكة  �لإ�شالمية.  �شعود  بن  �لإمام محمد  مطبوعات جامعة  �لها�شمي.  علي  محمد 

�لطبعة �لأولى. �شنة 1979.

65 - جمهرة �لأمثال. لأبي هالل �لع�شكري. حقّقه وعلَّق حو��شيه وو�شع فهار�شه محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم 
وعبد �لمجيد قطام�س. ملتزم �لطبع و�لن�شر �لموؤ�ش�شة �لعربية �لحديثة. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1964.

66 - جمهرة �أن�شاب �لعرب. �بن حزم. تحقيق وتعليق عبد �ل�شالم هارون. د�ر �لمعارف بم�شر. �شنة 1962.
67 - جمهرة �لن�شب. �بن �لكلبي. تحقيق محمد فردو�س �لعظم. د�ر �ليقظة �لعربية. دم�شق. بال تاريخ.

68 - حلية �لفر�شان و�شعار �ل�شجعان. علي بن عبد �لرحمن بن هذيل �لأندل�شي. تحقيق وتعليق محمد عبد 
�لغني ح�شن. د�ر �لمعارف. م�شر. �لقاهرة. �شنة 1951.

حو��شيه  وعلَّق  و�شبطه  �لأ�شلية  للن�شخة  فوتوغر�فية  �شورة  عن  نقله  �لبحتري.  عبادة  لأبي  �لحما�شة.   -  69
كمال م�شطفى. �لمطبعة �لرحمانية. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1929.

عليه  و�لتعليق  بت�شحيحه  �عتنى  �لب�شري.  �لح�شين  بن  �لفرج  �أبي  بن  �لدين  ل�شدر  �لب�شرية.  �لحما�شة   -  70
�لدكتور مختار �لدين �أحمد �أم – �أي – ذي – فل – �آك�شن. مطبعة مجل�س د�ئرة �لمعارف �لعثمانية. حيدر 

�آباد. �لدكن. �لهند. �شنة 1964.
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�لأوقاف.  وز�رة  �لعربية.  م�شر  جمهورية  �شليمان.  جمال  عادل  �لدكتور  تحقيق  �لب�شرية.  �لحما�شة   -  71
�لمجل�س �لأعلى لل�شوؤون �لإ�شالمية. لجنة �إحياء �لتر�ث �لإ�شالمي. �شنة 1978.

�لحلبي  �لبابي  �شركة مكتبة ومطبعة م�شطفى  �ل�شالم هارون.  بتحقيق و�شرح عبد  �لجاحظ.  �لحيو�ن.   - 72
و�أولده بم�شر. �لطبعة �لثانية. �شنة 1965.

73 - �لخيل. �أبو عبيدة معمر بن �لمثنى. تحقيق د. محمد عبد �لقادر �أحمد. مطبعة �لنه�شة �لعربية. �لقاهرة. 
�شنة 1986.

جامعة  �لآد�ب.  كلية  مجلة  من  م�شتلة  �لقي�شي.  حمودي  نوري  �لدكتور  تحقيق  لالأ�شمعي.  �لخيل،   -  74
بغد�د. مطبعة �لحكومة. بغد�د. �شنة 1970.

75 - خز�نة �لأدب. عبد �لقادر �لبغد�دي. تحقيق و�شرح عبد �ل�شالم محمد هارون. �لنا�شر مكتبة �لخانجي. 
�لقاهرة. �لطبعة �لثانية. �شنة 1989.

وفل�شطين.  �لأردن  �لإ�شالمية.  �لح�شارة  لبحوث  �لملكي  �لمجمع  في  �لمخطوطات  فهار�س  دليل   -  76
مطبوعات �لمجمع �لملكي لبحوث �لح�شارة �لإ�شالمية. عّمان. �لأردن.

77 - در��شة في كتب �بن قتيبة. د. عبد �هلل �لجبوري. بحث من�شور بمجلة �آد�ب �لجامعة �لم�شتن�شرية. بغد�د. 
�شنة 1977.

78 - �لديباج، لأبي عبيدة معمر بن �لمثنى. تحقيق د. عبد �هلل �لجربوع، و د. عبد �لرحمن �لعثيمين. مكتبة 
�لخانجي. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1991.

محمد  د.  تعليق  و  تحقيق  �لمالكي.  فرحون  �بن  �لمذهب.  علماء  �أعيان  معرفة  في  �لمذّهب  �لديباج   -  79
�لأحمدي �أبو �لنور. د�ر �لتر�ث للطبع و�لن�شر. �لقاهرة. �شنة 1972.

80 - ديو�ن �أبي تمام ب�شرح �لخطيب �لتبريزي. تحقيق محمد عبده عز�م. د�ر �لمعارف بم�شر. �لطبعة �لثالثة. 
�شنة 1976.

81 - ديو�ن �أبي �لعتاهية. باعتناء كرم �لب�شتاني. د�ر �شادر، د�ر بيروت. بيروت. �شنة 1964.
�لطبعة  بيروت.  �لعربي.  �ل�شرق  د�ر  حمامي.  ومحمد  حا�شري  �لدين  بدر  تحقيق  نو��س.  �أبي  ديو�ن   -  82

�لأولى. �شنة 1992.

83 - ديو�ن �لأ�شود بن يعفر. �شنعة د. نوري حمودي �لقي�شي. وز�رة �لثقافة و�لإعالم. بغد�د. �شنة 1968.
84 - ديو�ن �لأع�شى �لكبير. ميمون بن قي�س. �شرح وتعليق د. محمد محمد ح�شين. �لمكتب �ل�شرقي للن�شر 

و�لتوزيع. بيروت. لبنان. �شنة 1968.

85 - ديو�ن �مرئ �لقي�س. تحقيق محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم. د�ر �لمعارف بم�شر. �شنة 1958.
86 - ديو�ن جر�ن �لعود �لنميري. رو�ية �أبي �شعيد �ل�شكري. مطبعة د�ر �لكتب �لم�شرية. �لطبعة �لأولى. �شنة 

.1931
بيروت.  و�لن�شر.  للطباعة  بيروت  د�ر  و�لن�شر.  للطباعة  د�ر �شادر  �لب�شتاني.  باعتناء كرم  ديو�ن جرير،   - 87

�شنة 1960.

88 - ديو�ن حاتم �لطائي. تحقيق و�شرح كرم �لب�شتاني. مكتبة �شادر. بيروت. �شنة 1953.
89 - ديو�ن ح�ّشان بن ثابت. حّققه وعّلق عليه د. وليد عرفات. د�ر �شادر. بيروت. �شنة 1974.

90 - ديو�ن �لحطيئة. برو�ية و�شرح �بن �ل�شكيت. تحقيق د. نعمان محمد �أمين طه. �لنا�شر مكتبة �لخانجي. 
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�لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1987.

و�لإعالم.  �لثقافة  وز�رة  من�شور�ت  �شالح.  �أحمد  �لمنعم  عبد  د.  تحقيق  تمام.  لأبي  �لحما�شة  ديو�ن   -  91
بغد�د. �شنة 1980.

92 - ديو�ن حميد بن ثور �لهاللي. �شنعة �لأ�شتاذ عبد �لعزيز �لميمني. مطبعة د�ر �لكتب �لم�شرية. �لقاهرة. 
�لطبعة �لأولى. �شنة 1951.

93 - ديو�ن �لخريمي. جمعه وحّققه علي جو�د �لطاهر، ومحمد جبار �لمعيبد. د�ر �لكتاب �لجديد. بيروت. 
لبنان. �لطبعة �لأولى. �شنة 1971.

94 - ديو�ن ذي �لرمة. حّققه وقّدم له وعّلق عليه �لدكتور عبد �لقدو�س �أبو �شالح. موؤ�ش�شة �لإيمان. بيروت. 
لبنان. �لطبعة �لأولى. �شنة 1982.

�ل�شرقية. بيروت.  �لنميري. جمعه وحّققه ر�ينهرت فايبرت. �لمعهد �لألماني لالأبحاث  �لر�عي  95 - ديو�ن 
�شنة 1980.

96 - ديو�ن زيد �لخيل �لطائي. �شنعة د. نوري حمودي �لقي�شي. مطبعة �لنعمان. �لنجف �لأ�شرف. بغد�د. 
�شنة 1968.

�لحياة.  مكتبة  د�ر  من�شور�ت  �شكر.  هادي  �شاكر  و�شرحه  وحّققه  جمعه  �لحميري.  �ل�شيدي  ديو�ن   -  97
بيروت. بال تاريخ.

98 - ديو�ن �شعر حاتم بن عبد �هلل �لطائي و�أخباره. �شنعة يحيى بن مدرك. رو�ية ه�شام �بن محمد �لكلبي. 
در��شة وتحقيق د. عادل �شليمان جمال. مطبعة �لمدني. �لقاهرة. �لطبعة �لثانية. �شنة 1990.

99 - ديو�ن �شعر �لخو�رج. جمع وتحقيق د. �إح�شان عبا�س. د�ر �ل�شروق. بيروت. �لقاهرة. �لطبعة �لر�بعة. 
�شنة 1982.

مطبوعات  �ل�شقال.  ولطفي  �لخطيب  درية  تحقيق  �ل�شنتمري.  �لأعلم  �شرح  �لعبد.  بن  طرفة  ديو�ن   -  100
مجمع �للغة �لعربية بدم�شق. �شنة 1975.

101 - ديو�ن �لطّرماح. حّققه د. عّزة ح�شن. وز�رة �لثقافة و�ل�شياحة و�لإر�شاد �لقومي. دم�شق. �شنة 1968.
102 - ديو�ن �لطفيل �لغنوي. تحقيق محمد عبد �لقادر �أحمد. د�ر �لكتاب �لجديد. بيروت. �لطبعة �لأولى. 

�شنة 1968.

�لثقافة  وز�رة  مطبوعات  �لجبوري.  يحيى  د.  وحّققه  جمعه  �ل�شلمي.  مرد��س  بن  �لعبا�س  ديو�ن   -  103
و�لإعالم. بغد�د. �شنة 1968.

104 - ديو�ن عبد �هلل بن رو�حة �لأن�شاري �لخزرجي. در��شة، جمع، تحقيق د. ح�شن محمد باجودة. مطبعة 
�ل�شنة �لمحمدية. �لقاهرة. �شنة 1972.

105 - ديو�ن �لعّجاج. رو�ية عبد �لملك بن قريب �لأ�شمعي و�شرحه. عني بتحقيقه د. عزة ح�شن. مكتبة د�ر 
�ل�شرق. �شارع �شوريا. بيروت. �شنة 1971.

106 - ديو�ن عدي بن زيد �لعبادي. حّققه وجمعه محمد جبار �لمعيبد. وز�رة �لثقافة و�لإر�شاد. بغد�د. �شنة 
.1965

و�لن�شر  للطباعة  �لإ�شالمية  �ل�شركة  �لعبيدي.  ور�شيد  �لطائي  خ�شر  وحّققه  �شرحه  �لعرجي.  ديو�ن   -  107
�لمحدودة. بغد�د. �لطبعة �لأولى. �شنة 1956.
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�لمعين  عبد  فهار�شه  وو�شع  طبعه  على  و�أ�شرف  حّققه  �ل�شكيت.  �بن  �شرح  �لورد.  بن  عروة  ديو�ن   -  108
�لملوحي. وز�رة �لثقافة. دم�شق. بال تاريخ.

109 - ديو�ن �لفرزدق. د�ر �شادر. د�ر بيروت. بيروت. �شنة 1960. 
110 - ديو�ن �لقطامي. باعتناء جي. بارث. بريل. ليدن. �شنة 1902.

�شنة  لبنان.  بيروت.  �لثقافة.  د�ر  وتوزيع  ن�شر  عبا�س.  �إح�شان  د.  و�شرحه  جمعه  ة.  عزَّ كثّير  ديو�ن   -  111
.1971

�شنة  بغد�د.  �أ�شعد.  مطبعة  �لعطية.  �إبر�هيم  خليل  بتحقيقه  عني  �لغطغاني.  �شر�ر  بن  �لمزّرد  ديو�ن   -  112
.1962

113 - ديو�ن م�شكين �لد�رمي. جمعه وحّققه عبد �هلل �لجبوري وخليل �لعطية. مطبعة د�ر �لب�شري. بغد�د. 
�شنة 1970.

114 - ديو�ن �لمعاني. لأبي هالل �لع�شكري. عالم �لكتب. بال تاريخ.
�ل�شركة  عا�شور.  �بن  �لطاهر  محمد  �ل�شيخ  عليه  وعّلق  وكّمله  و�شرحه  �لذبياني. جمعه  �لنابغة  ديو�ن   -  115

�لتون�شية للتوزيع. �شنة 1976.

�لطبعة  و�لن�شر.  للدر��شات  �لعربية  �لموؤ�ش�شة  عبا�س.  �إح�شان  د.  تحقيق  �لأندل�شي.  حزم  �بن  ر�شائل   -  116
�لثانية. �شنة 1987.

و�لترجمة  �لتاأليف  لجنة  مطبعة  و�لن�شر.  و�لترجمة  �لتاأليف  لجنة  علي.  كرد  محمد  �لبلغاء.  ر�شائل   -  117
و�لن�شر. �لقاهرة. �لطبعة �لثالثة. �شنة 1946.

118 - ر�شائل �لجاحظ. بتحقيق و�شرح عبد �ل�شالم محمد هارون. مكتبة �لخانجي. �لقاهرة. �شنة 1964.
�إبر�هيم �لكيالني.  119 - ر�شالة �ل�شد�قة و�ل�شديق. لأبي حيان �لتوحيدي. عني بتحقيقها و�لتعليق عليها د. 

د�ر �لفكر بدم�شق. �شنة 1964.

120 - رفع �لإ�شر عن ق�شاة م�شر. �بن حجر �لع�شقالني. بتحقيق د. حامد عبد �لمجيد ومحمد �لمهدي �أبو 
�شنة. �لمطبعة �لأميرية. �لقاهرة. �شنة 1957.

د�ر  �إ�شماعيليان.  �هلل  �أ�شد  تحقيق  �لخو�ن�شاري.  و�ل�شاد�ت.  �لعلماء  �أحو�ل  في  �لجّنات  - رو�شات   121
�لكتاب �لعربي. بيروت. لبنان. بال تاريخ.

ان. �لأردن. بال تاريخ. 122 - ز�د �لمعاد في هدى خير �لعباد. لن قّيم �لجوزية. د�ر �لفرقان. عمَّ
و�شبطه  قه  وحقَّ �لقاهرة  بمخطوطات  عار�شه  �لقيرو�ني.  �لح�شري  �لألباب.  وثمر  �لآد�ب  زهر   -  123
و�شركاه.  �لحلبي  �لبابي  عي�شى  �لعربية  �لكتب  �إحياء  د�ر  �لبجاوي.  محمد  علي  فهار�شه  وو�شع  و�شرحه 

�لطبعة �لأولى. �لقاهرة. �شنة 1953.

124 - �شرح �لعيون في ر�شالة �بن زيدون. جمال �لدين بن نباتة �لم�شري. تحقيق محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم. 
�لنا�شر د�ر �لفكر �لعربي. �لقاهرة. �شنة 1964.

125 - �شلم �لخا�شر. د. نايف معروف. بال ذكر لمكان �لطبع وتاريخه.
126 - �شمط �لالآلي. �لبكري. ن�شخه و�شحّحه وحّقق ما فيه وخّرجه عبد �لعزيز �لميمني. مطبعة لجنة �لتاأليف 

و�لترجمة و�لن�شر. �لقاهرة. �شنة 1936.

�شنة  �لعربي.  �لتر�ث  �إحياء  د�ر  �لباقي.  عبد  فوؤ�د  محمد  عليه  وعّلق  ن�شو�شه  حّقق  ماجة.  �بن  �شنن   -  127
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.1975
و�لن�شر.  للطباعة  �لحديث  د�ر  �ل�شيد.  وعادل  �لدعا�س  عبيد  عّزت  وتعليق  �إعد�د  د�ود.  �أبي  �شنن   -  128

بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة 1974.

129 - �شنن �لترمذي. تحقيق كمال يو�شف �لحوت. د�ر �لفكر للطباعة و�لن�شر. بال تاريخ.
130 - �شنن �لد�رمي. طبع بعناية محمد �أحمد دهمان. ن�شرته د�ر �إحياء �ل�شنة �لنبوية. بال تاريخ ومكان �لطبع.

موؤ�ش�شة  �لأرناوؤوط.  �شعيب  �أحاديثه  ج  �لكتاب وخرَّ تحقيق  على  �أ�شرف  �لذهبي.  �لنبالء.  �أعالم  �شير   -  131
�لر�شالة. بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة 1983.

�إبر�هيم  �ل�شقا.  م�شطفى  فهار�شها  وو�شع  و�شرحها  و�شبطها  حّققها  ه�شام.  �بن  �لنبوية.  �ل�شيرة   -  132
�لأبياري. عبد �لحفيظ �شلبي. من�شور�ت د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي. بيروت. لبنان. بال تاريخ.

133 - �شرح �أ�شعار �لهذليين. �شنعة �ل�شكري. حّققه عبد �ل�شتار �أحمد فر�ج. ر�جعه محمود محمد �شاكر. 
مكتبة د�ر �لعروبة. بال تاريخ.

134 - �شرح ديو�ن �أبي تمام. �شبطه و�شرحه �لأديب �شاهين عطية. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. لبنان. �لطبعة 
�لأولى. �شنة 1987.

�أبي �ل�شلت. قّدم له وعّلق حو��شيه �شيف �لدين �لكاتب و�أحمد ع�شام �لكاتب.  �أمّية بن  135 - �شرح ديو�ن 
من�شور�ت د�ر مكتبة �لحياة. بيروت. لبنان. بال تاريخ.

136 - �شرح ديو�ن �لحما�شة. �لخطيب �لتبريزي. حّققه و�شبط غريبه وعّلق حو��شيه وو�شع فهار�شه محمد 
محيي �لدين عبد �لحميد. مطبعة حجازي. �لقاهرة. �شنة 1938.

�لد�ر  �لعدوي.  �أحمد زكي  باعتناء  �لعبا�س ثعلب.  �أبي  �لإمام  �أبي �شلمى. �شنعة  137 - �شرح ديو�ن زهير بن 
�لقومية للطباعة و�لن�شر. �لقاهرة. �شنة 1964.

�أبي �شعيد �لح�شن بن �لح�شين بن عبيد �هلل �ل�شكري. �لد�ر  138 - �شرح ديو�ن كعب بن زهير. �شنعة �لإمام 
�لقومية للطباعة و�لن�شر. �لقاهرة. �شنة 1950.

في  و�لأنباء  �لإر�شاد  وز�رة  عبا�س.  �إح�شان  د.  له  م  وقدَّ حّققه  �لعامري.  ربيعة  بن  لبيد  ديو�ن  �شرح   -  139
�لكويت. �لكويت. �شنة 1962.

خال�س.  محمود  وليد  ود.  حور.  محمد  د.  تحقيق  عبيدة.  لأبي  �لفرزدق.  جرير  نقائ�س  �شرح   -  140
مطبوعات �لمجمع �لثقافي. �أبو ظبي. �شنة 1994.

�لطبعة  بيروت.  �لجيل.  �إبر�هيم. د�ر  �لف�شل  �أبو  �لحديد. بتحقيق محمد  �أبي  �بن  �لبالغة.  141 - �شرح نهج 
�لأولى. �شنة 1987.

142 - �شعر �أبي زبيد �لطائي. جمعه وحّققه د. نوري حمودي �لقي�شي. مطبعة �لمعارف. بغد�د. �شنة 1967.
مطبعة  �لقاهرة.  �لخانجي.  مكتبة  جمال.  �شليمان  عادل  وحّققه  جمعه  �لأن�شاري.  �لأحو�س  �شعر   -  143

�لمدني. �لطبعة �لثانية. �شنة 1990.

144 - �شعر �لأخطل. �شنعة �ل�شكري. تحقيق د. فخر �لدين قباوة. د�ر �لأ�شمعي. حلب. �شنة 1970.
من�شور�ت  من  �لمعيني.  �لحميد محمود  عبد  د.  وتحقيق  �لجاهلي. جمع  �لع�شر  في  تميم  بني  �شعر   -  145

نادي �لق�شيم �لأدبي. بريدة. �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. �شنة 1982.

�لعربية بدم�شق.  �للغة  �لأ�شتر. مطبوعات مجمع  �لكريم  �لخز�عي. �شنعة د. عبد  �شعر دعبل بن علي   - 146
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�لطبعة �لثانية. �شنة 1983.

�لقومي.  �لثقافة و�لإر�شاد  بكار. وز�رة  يو�شف ح�شين  �لأعجم. جمع وتحقيق ودر��شة د.  زياد  �شعر   - 147
دم�شق. �شنة 1983.

�إ�شماعيل �لثقفي. در��شة وجمع وتحقيق د. بدر �أحمد �شيف. د�ر �لمعرفة �لجامعية.  148 - �شعر طريح بن 
�لإ�شكندرية. �شنة 1987.

د�ر  �ل�شنديوني.  فهمي  وفاء  د.  ودر��شة  وتحقيق  جمع  و�لإ�شالم.  �لجاهلية  في  و�أخبارها  طيئ  �شعر   -  149
�لعلوم للطباعة و�لن�شر. �لريا�س. �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. �لطبعة �لأولى. �شنة 1983. 

150 - �شعر عبدة بن �لطبيب. د. يحيى �لجبوري. د�ر �لتربية للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع. بغد�د. �شنة 1971.
م له د. ح�شين عطو�ن. د�ر �لمعارف بم�شر.  ب بالعّكوك. جمعه وحّققه وقدَّ 151 - �شعر علي بن جبلة �لملقَّ

�شنة 1972.

152 - �شعر عمرو بن معدي كرب �لزبيدي. جمعه ون�شقه مطاع �لطر�بي�شي. مطبوعات مجمع �للغة �لعربية 
بدم�شق. �لطبعة �لثانية. �شنة 1985.

153 - �شعر �لكميت بن زيد �لأ�شدي. جمع وتقديم د. د�ود �شلوم. مطبعة �لنعمان. �لنجف. مكتبة �لأندل�س. 
بغد�د. �شنة 1969.

�لنابغة �لجعدي. باعتناء عبد �لعزيز رباح. �لمكتب �لإ�شالمي للطباعة و�لن�شر. بيروت. دم�شق.  154 - �شعر 
�لطبعة �لأولى. �شنة 1964.

م له د. يحيى �لجبوري. مطبعة �لمعارف. بغد�د. �لطبعة  155 - �شعر �لنعمان بن ب�شير �لأن�شاري. حّققه وقدَّ
�لأولى. �شنة 1968.

بم�شر.  �لمعارف  د�ر  �شاكر.  محمد  �أحمد  و�شرح  تحقيق  �لدينوري.  قتيبة  �بن  و�ل�شعر�ء.  �ل�شعر   -  156
�لقاهرة. �لطبعة �لثانية. �شنة 1982.

�لنه�شة �لم�شرية. بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة  157 - �شعر�ء مقّلون. د. حاتم �ل�شامن. عالم �لكتب. مكتبة 
.1987

158 - �ل�شعوبية و�لأدب. د. خليل جفال. من�شور�ت د�ر �لن�شال للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع. بيروت. �لطبعة 
�لأولى. �شنة 1986.

159 - �شحيح �لبخاري. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. لبنان. �لطبعة �لأولى. �شنة 1992.
بيروت. دم�شق.  �لإ�شالمي.  �لمكتب  �لألباني.  �لدين  نا�شر  �ل�شغير وزياد�ته. محمد  �لجامع  160 - �شحيح 

�لطبعة �لثالثة. �شنة 1982.

161 - �شحيح م�شلم ب�شرح �لنووي. د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي. بيروت. لبنان. �لطبعة �لأولى. �شنة 1929.
162 - �لطبقات �لكبرى. �بن �شعد. تقديم. د. �إح�شان عبا�س. د�ر �شادر. بيروت. بال تاريخ.

ان.  عمَّ �لأوقاف.  وز�رة  من�شور�ت  من  �لمحت�شب.  �لمجيد  عبد  د.  �لمروزي.  �لمبارك  بن  �هلل  عبد   -  163
�لأردن. �شنة 1972.

ى من ر�شائله ور�شائل �شالم �أبي �لعالء. در��شة و�إعد�د د. �إح�شان  164 - عبد �لحميد بن يحيى �لكاتب وما تبقَّ
ان. �لأردن. �لطبعة �لأولى. �شنة 1988. عبا�س. د�ر �ل�شروق. عمَّ

165 - �لعثمانية. �لجاحظ. بتحقيق و�شرح عبد �ل�شالم محمد هارون. مطابع د�ر �لكتاب �لعربي. �لقاهرة. 
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�شنة 1955.

فهار�شه  ورّتب  مو�شوعاته  وعنون  و�شّححه  و�شبطه  �شرحه  �لأندل�شي.  رّبه  عبد  �بن  �لفريد.  �لعقد   -  166
�لطبعة  عن  م�شّورة  ن�شخة   .1983 �شنة  �لعربي  �لكتاب  د�ر  �لإبياري.  �إبر�هيم  �لزين.  �أحمد  �أمين.  �أحمد 

�لم�شرية. �شنة 1940.

له وعلَّق حو��شيه محمد محيي �لدين عبد  قه وف�شَّ 167 - �لعمدة في محا�شن �ل�شعر. �بن ر�شيق �لقيرو�ني. حقَّ
�لحميد. مطبعة �ل�شعادة بم�شر. �لطبعة �لثالثة. �شنة 1963.

م له د. �إح�شان عبا�س. د�ر �شادر. بيروت. �شنة 1967. 168 - عهد �أرد�شير. حّققه وقدَّ
169 - عيون �لأخبار. �بن قتيبة �لدينوري. �لنا�شر د�ر �لكتاب �لعربي. بيروت. لبنان. ن�شخة م�شّورة عن طبعة 

د�ر �لكتب �لم�شرية. باعتناء �أحمد زكي �لعدوي. �لقاهرة. بال تاريخ.

�أ�شيبعة. �شرح وتحقيق د. نز�ر ر�شا. من�شور�ت د�ر مكتبة  �أبي  170 - عيون �لأنباء في طبقات �لأطباء. �بن 
�لحياة. بيروت. �شنة 1965.

171 - غريب �لحديث. �بن قتيبة �لدينوري. تحقيق ودر��شة �أل�شنية د. ر�شا �ل�شوي�شي. �لد�ر �لتون�شية للن�شر. 
تون�س. �شنة 1979.

وز�رة  �لعر�قية.  �لجمهورية  �لجبوري.  �هلل  عبد  د.  تحقيق  �لدينوري.  قتيبة  �بن  �لحديث.  غريب   -  172
�لأوقاف. �لطبعة �لأولى. بغد�د. �شنة 1977.

ل بن �شلمة بن عا�شم. تحقيق عبد �لعليم �لطحاوي. مر�جعة محمد علي �لنجار. د�ر  173 - �لفاخر. �لمف�شَّ
�لعربية  �لجمهورية  �لقومي.  �لثقافة و�لإر�شاد  �لحلبي و�شركاه. وز�رة  �لبابي  �لعربية. عي�شى  �لكتب  �إحياء 

�لمتحدة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1960.

174 - فتح �لباري ب�شرح �شحيح �لبخاري. �لع�شقالني. رقَّم كتبه و�أبو�به و�أحاديثه محمد فوؤ�د عبد �لباقي. 
د�ر �لفكر للطباعة و�لن�شر. بال تاريخ.

�إح�شان عبا�س ود. عبد  م له د.  قه وقدَّ �لبكري. حقَّ �لمقال في �شرح كتاب �لأمثال. لأبي عبيد  175 - ف�شل 
�لمجيد عابدين. د�ر �لأمانة. موؤ�ش�شة �لر�شالة. �شنة 1981.

ر غريبه محمود ح�شن  176 - �لف�شول و�لغايات في تمجيد �هلل و�لمو�عظ. لأبي �لعالء �لمعري. �شبطه وف�شَّ
زناتي. �لمكتب �لتجاري للطباعة و�لتوزيع و�لن�شر. بيروت. بال تاريخ.

1926. �لطبعة �لأولى. مطبعة د�ر �لكتب  177 - فهر�س �لكتب �لعربية �لموجودة بالد�ر لغاية �شهر مايو �شنة 
�لم�شرية. �لقاهرة. �شنة 1927.

178 - �لفهر�شت. �بن �لنديم. د�ر �لمعرفة للطباعة و�لن�شر. بيروت. لبنان. بال تاريخ.
179 - �لقرطين. لبن مطرف �لكناني. مكتبة �لخانجي. �لطبعة �لأولى. �لقاهرة. �شنة 1355 هجرية.

للطباعة  �لر�شالة  موؤ�ش�شة  �لد�لي.  �أحمد  د. محمد  فهار�شه  و�شنع  عليه  وعلَّق  قه  حقَّ �لمبرد.  �لكامل.   -  180
و�لن�شر و�لتوزيع. بيروت. �لطبعة �لثانية. �شنة 1993.

�لطبعة  للكتاب.  �لعامة  �لم�شرية  �لهيئة  هارون.  محمد  �ل�شالم  عبد  و�شرح  تحقيق  �شيبويه.  �لكتاب.   -  181
�لثانية. �شنة 1977.

م له د. عبد �لمجيد قطام�س. جامعة  قه وعلَّق عليه وقدَّ 182 - كتاب �لأمثال، لأبي عبيد �لقا�شم بن �شاّلم. حقَّ
�لملك عبد �لعزيز. �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. د�ر �لماأمون للتر�ث. دم�شق. �لطبعة �لأولى. �شنة 1980.
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قة  183 - كتاب �لنخلة. لأبي حاتم �ل�شج�شتاني. تحقيق د. حاتم �ل�شامن. من�شور �شمن كتاب ]ن�شو�س محقَّ
في �للغة و�لنحو[. وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي. جامعة بغد�د. مطابع د�ر �لحكمة للطباعة و�لن�شر. 

بغد�د. �شنة 1990.

184 - ك�شف �لظنون عن �أ�شامي �لكتب و�لفنون. حاجي خليفة. د�ر �لفكر للطباعة و�لن�شر. بيروت. لبنان. 
�شنة 1982.

بكر حياني.  �ل�شيخ  غريبه  ر  وف�شَّ �شبطه  �لهندي.  �لدين  و�لأفعال. عالء  �لأقو�ل  �شنن  في  �لعمال  كنز   -  185
موؤ�ش�شة �لر�شالة. بيروت. دم�شق. �شنة 1979.

186 - ل�شان �لعرب. �بن منظور �لإفريقي. د�ر �شادر. بيروت. بال تاريخ.
د�ر  �ل�شالم محمد هارون.  �شرح وتحقيق عبد  ثعلب.  يحيى  بن  �أحمد  �لعبا�س  لأبي  ثعلب.  187 - مجال�س 

�لمعارف. بم�شر. �شنة 1948.

188 - مجل�س �لمقتب�س. لمن�شئها محمد كرد علي.
�إبر�هيم. د�ر �لجيل. بيروت. �لطبعة �لثانية. �شنة  �أبو �لف�شل  189 - مجمع �لأمثال. �لميد�ني. تحقيق محمد 

.1987
�لقاهرة. �شنة  �إبر�هيم. مطبعة نه�شة م�شر.  �لف�شل  �أبو  �لبيهقي. تحقيق محمد  190 - �لمحا�شن و�لم�شاوئ. 

 .1961
من�شور�ت  �شَتير.  ليختن  �إيلزة  �لدكتورة  �لكتاب  هذ�  بت�شحيح  �عتنت  حبيب.  بن  محمد  �لمحبِّر.   -  191
�شنة  �لدكن.  �آباد  حيدر  طبعة  عن  م�شّورة  ن�شخة  بيروت.  و�لتوزيع.  و�لن�شر  للطباعة  �لتجاري  �لمكتب 

1361 هجرية.
192 - �لمختار من �شعر ب�شار. �ختيار �لخالديين و�شرحه لأبي �لطاهر �إ�شماعيل بن �أحمد بن زياد �هلل �لتجيبي 
و�لترجمة  �لتاأليف  لجنة  مطبوعات  �لعلوي.  �لدين  بدر  محمد  �ل�شيد  وت�شحيحه  بن�شخه  �عتنى  �لبرقي. 

و�لن�شر. �شنة 1934.

193 - مر�آة �لجنان وعبرة �ليقظان. �ليافعي. �لطبعة �لأولى بمطبعة د�ئرة �لمعارف �لنظامية �لكائنة بحيدر �آباد 
�لدكن. �شنة 1338 هجرية.

194 - مرو�ن بن محمد و�أ�شباب �شقوط �لدولة �لأموية. �لقا�شي �شعدي �أبو جيب. د�ر ل�شان �لعرب. لبنان. 
�شنة 1972.

195 - �لم�شتق�شى في �أمثال �لعرب. �لزمخ�شري. حيدر �آباد �لدكن. من مطبوعات د�ئرة �لمعارف �لعثمانية. 
�لهند. �لطبعة �لأولى. �شنة 1962.

196 - م�شند �لإمام �أحمد بن حنبل. �لمكتب �لإ�شالمي للطباعة و�لن�شر. د�ر �شادر للطباعة و�لن�شر. بيروت.
197 - م�شادر �ل�شعر �لجاهلي وقيمتها �لتاريخية. د. نا�شر �لدين �لأ�شد. د�ر �لجيل. بيروت. �لطبعة �ل�شابعة. 

�شنة 1988.

198 - �لم�شون في �لأدب. �لح�شن بن عبد �هلل �لع�شكري. تحقيق عبد �ل�شالم محمد هارون. �لنا�شر مكتبة 
�لخانجي. د�ر �لرفاعي. �لريا�س. �لطبعة �لثانية. �شنة 1982.

199 - م�شاهاة �أمثال كليلة ودمنة بما �أ�شبهها من �أ�شعار �لعرب. ��شتخر�ج محمد بن ح�شين بن عمر �ليمني. 
تحقيق د. محمد يو�شف نجم. د�ر �لثقافة. بيروت. �شنة 1961. 
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فهار�شه  و�شنع  حو��شيه  وعلَّق  قه  حقَّ �لعبا�شي.  �لرحيم  عبد  �لتخلي�س.  �شو�هد  على  �لتن�شي�س  معاهد   -  200
محمد محيي �لدين عبد �لحميد. مطبعة �ل�شعادة. �لقاهرة. �شنة 1947.

ري. تحقيق د. عبد �هلل عبد �لرحيم ع�شيالن. مطبعة �لمدني. 
َ
201 - معاني �أبيات �لحما�شة. لأبي عبد �هلل �لنم 

�لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1983.

202 - �لمعاني �لكبير. �بن قتيبة �لدينوري. باعتناء عبد �لرحمن بن يحيى �ليماني. حيدر �آباد �لدكن. �لطبعة 
�لأولى. �شنة 1949.

�لطبعة  بيروت.  �لإ�شالمي.  �لغرب  د�ر  عبا�س.  �إح�شان  د.  تحقيق  �لحموي.  ياقوت  �لأدباء.  معجم   -  203
�لأولى. �شنة 1993.

بة. �ل�شيد �ّدي �شير. مكتبة لبنان. بيروت. �شنة 1990. 204 - معجم �لألفاظ �لفار�شية �لمعرَّ
205 - معجم �لبلد�ن. ياقوت �لحموي. تحقيق فريد عبد �لعزيز �لجندي. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. لبنان. 

�لطبعة �لأولى. �شنة 1990.

206 - �لمعجم �لذهبي. د. محمد �لتونجي. د�ر �لِعلم للماليين. بيروت. �لطبعة �لأولى. �شنة 1969.
�ل�شقا.  م�شطفى  و�شبطه  قه  حقَّ �لأندل�شي.  �لبكري  و�لمو��شع.  �لبالد  �أ�شماء  من  ��شتعجم  ما  معجم   -  207

�لطبعة �لثالثة. عالم �لكتب. بيروت. �شنة 1983.

208 - �لمعّرب من �لكالم �لأعجمي على حروف �لمعجم. لأبي من�شور �لجو�ليقي. بتحقيق و�شرح �أحمد 
محمد �شاكر. مطبعة د�ر �لكتب �لم�شرية. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1361 هجرية.

209 - �لمعّمرون و�لو�شايا. لأبي حاتم �ل�شج�شتاني. تحقيق عبد �لمنعم عامر. عي�شى �لبابي �لحلبي و�شركاه. 
�لقاهرة. �شنة 1961.

210 - مفاتيح �لعلوم. �لخو�رزمي. تحقيق ودر��شة نهى �لنجار. د�ر �لفكر �للبناني. بيروت. �لطبعة �لأولى. 
�شنة 1993.

�لمنجد.  �لدين  �شالح  د.  �لعربية  ب�شو�هد  و�أّيده  و�شعه  بة.  �لمعرَّ �لفار�شية  �لألفاظ  في  ل  �لمف�شَّ  -  211
مطبوعات بنياد فرهنك. �إير�ن. �لطبعة �لأولى. �شنة 1978.

�لنه�شة.  بيروت. مكتبة  للماليين.  �لِعلم  د�ر  �لإ�شالم. د. جو�د علي.  قبل  �لعرب  تاريخ  ل في  �لمف�شَّ  - 212
بغد�د. �لطبعة �لأولى. �شنة 1968.

213 - مكارم �لأخالق. �لطبر�شي. �شّححه وعلََّق عليه عالء �لدين �لعلوي �لطالقاني. من من�شور�ت موؤ�ش�شة 
�لأعلمي للمطبوعات. طبع بمطابع �لنجف. بال تاريخ.

�لأولى  للطبعة  بن�شره  عنيت  كرنكو.  ف.  �لدكتور  �لأ�شتاذ  ت�شحيح  �لآمدي.  و�لمختلف.  �لموؤتلف   -  214
مكتبة �لقد�شي. �لطبعة �لثانية م�شّورة عنها بد�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. لبنان. �شنة 1982.

ج �آياته و�أحاديثه توفيق حمد�ن. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. �لطبعة  215 - �لمو�شوعات. �بن �لجوزي. خرَّ
�لأولى. �شنة 1995.

�لدين  محب  فهار�شه  وو�شع  عليه  وعّلق  و�شّححه  ن�شخه  �لدينوري.  قتيبة  �بن  و�لقد�ح.  �لمي�شر   -  216
�لخطيب. عنيت بن�شره �لمطبعة �ل�شلفية ومكتبتها. �لقاهرة. �شنة 1342 هجرية.

217 - نثر �لدّر، للوزير �لكاتب �أبي �شعيد من�شور بن �لح�شين �لآبي. تحقيق محمد علي قرنة. مر�جعة علي 
محمد �لبجاوي. �لهيئة �لم�شرية �لعامة للكتاب. �لقاهرة.

Fadl_Al_Arab_Book.indb   250 24/8/10   12:25 PM



251

�لكتب  د�ر  مطبعة  �لنويري.  �لوهاب  عبد  بن  �أحمد  �لدين  �شهاب  �لأدب.  فنون  في  �لأرب  نهاية   -  218
�لم�شرية. �لقاهرة. �شنة 1924.

و�لترجمة  �لتاأليف  لجنة  �ل�شالم هارون. مطبعة  بتحقيق عبد  �لثالثة.  �لمجموعة  �لمخطوطات.  نو�در   - 219
و�لن�شر. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1953.

220 - �لنو�در في �للغة، لأبي �شعيد بن �أو�س بن ثابت �لأن�شاري. تحقيق ودر��شة د. محمد عبد �لقادر �أحمد. 
د�ر �ل�شروق. بيروت. �لقاهرة. �شنة 1981.

�لن�شر  د�ر  زلهايم.  رودلف  بتحقيقه  عني  �ليغموري.  �لحافظ  �لمقتب�س.  من  �لمخت�شر  �لقب�س  نور   -  221
فر�نت�س �شتاينر. ف�شبادن. �شنة 1964.

�لن�شر فر�نز-  باعتناء دوروتيا كر�فول�شكي. يطلب من د�ر  �ل�شفدي.  �لدين  بالوفيات. �شالح  �لو�في   - 222
�شتاينر- �شتوتغارت. �ألمانيا. �لطبعة �لثالثة. �شنة 1991.

223 - �لوزر�ء و�لكّتاب. �لجه�شياري. حّققه وو�شع فهار�شه م�شطفى �ل�شقا و�إبر�هيم �لأبياري وعبد �لحفيظ 
�شلبي. مطبعة م�شطفى �لبابي �لحلبي و�أولده. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1938.

�لثقافية.  �لكتب  �لرحمن. موؤ�ش�شة د�ر  �لو�حدي. تحقيق د. عفيف محمد عبد  �لأمثال.  �لو�شيط في   - 224
�لكويت. �شنة 1975.

�لحميد.  �لدين عبد  �بن خلكان. حّققه وعلَّق حو��شيه و�شنع فهار�شه محمد محيي  �لأعيان.  225 - وفيات 
مكتبة �لنه�شة �لم�شرية. �لطبعة �لأولى. �شنة 1948.

�لكتب  �إحياء  �ل�شالم محمد هارون. د�ر  �لمنقري. تحقيق و�شرح عبد  226 - وقعة �شفين. ن�شر بن مز�حم 
�لعربية عي�شى �لبابي و�شركاه. �لقاهرة. �لطبعة �لأولى. �شنة 1365 هجرية.

�لآباء  بمطبعة  طبع  ك�شت.  رفن  بقلم  ًحا  وم�شحَّ مهذبًّا  �لكندي.  يو�شف  بن  محمد  و�لق�شاة.  �لولة   -  227
�لي�شوعيين. بيروت. �شنة 1908.
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فهر�ص �لمحتويات

�ل�ضفحة �لمو�ضوع 

7 ............................................................ 1 - كـلـمـة.

13 ......................................................... 2 - تـ�شـديــر

3 - مقدمة �لتحقيـق.................................................... 17

39 ....................................................... 4 - �لجزء �لأول

119 ...................................................... 5 - �لجزء �لثاني

207 ................................................... 6 - �لفهار�س �لعامة

239 ............................................... 7 - �لم�شادر و�لمر�جع
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